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LIIKEVAIHTOKATSAUS
Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

2| 2021

Henkilöstöpalveluiden
liikevaihdon arvo

97,1

MILJ. € • HELMIKUU 2021

€ € €

-14,0%

HELMIKUUSTA 2020

Talouskatsaus
Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset
piristyivät selvästi maaliskuussa.

Suhdannenäkymät

+11

SALDOLUKU
MAALISKUU 2021

80,1

MILJ. € • HELMIKUU 2021

-17,9%

HELMIKUUSTA 2020

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon
arvo oli helmikuussa 97,1 miljoonaa.
Rekrytointpalvelveluiden liikevaihto kasvoi
helmikuussa vuoden takaiseen verrattuna 39,3
prosenttia.
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Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne
100

Suhdannetilanne

Saldoluku

80
60

Lähde: EK

40
20
0
-20
-40

Suhdannetilanne
on yhä epävarma.

-60
-80
-100

05

06

07

08

Palvelut

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalveluyritysten suhdannetilanne on kohentunut yhtäjaksoisesti viime vuoden syksystä lähtien. Suhdannetilanne koetaan kuitenkin yhä epävarmaksi
ja alan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun
arvo oli maaliskuussa -25. Helmikuussa vastaavan
saldoluvun arvo oli -28.
Koko palvelualan suhdannetilanne kuitenkin huononi maaliskuussa hieman helmikuuhun verrattuna. Suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo
oli maaliskuussa -19, kun helmikuussa vastaava
arvo oli -15.

Työnvälitys (TOL 78)

Palveluiden suhdannenäkymät
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Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät kohenivat selvästi maaliskuussa. Alan suhdannenäkymiä
kuvaavan saldoluvun arvo oli maaliskuussa EK:n
suhdannebarometrin mukaan 11, kun helmikuussa vastaava arvo oli -22.
Koko palvelualan suhdannenäkymät olivat kuitenkin selvästi heikommat kuin henkilöstöpalvelualan
näkymät. Näkymät myös heikkenivät maaliskuussa
helmikuuhun verrattuna. Maaliskuussa palvelualan
suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli -16
ja helmikuussa vastaava arvo oli -8.
EK:n suhdannebarometrin mukaan yritykset
odottavat myynnin hieman laskevan keväällä, mutta alkukesästä tilanteen ennakoidaan piristyvän.
Alan henkilöstömääriin ei odoteta suuria muutoksia.
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Suhdannenäkymät

Palveluiden liikevaihto

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi
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Työnvälitys (TOL 78)

Henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €
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Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

80

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää
vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluluiden
liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden helmikuussa
97,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuoden helmikuuhun verrattuna 14,0 prosenttia.
Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli 188,5
miljoonaa euroa ja vuoden takaiseen vastaavaan
ajankohtaan verrattuna liikevaihto supistui 16,7
prosenttia.
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€ € €

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin
mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihdon arvo
on noussut vähitellen ylöspäin viime vuoden toukokuun pohjalukemista. Tilaston uusin havainto on
tammikuulta, jolloin liikevaihto laski viime vuoden
tammikuuhun nähden 8 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli viime vuoden joulukuuhun nähden liikevaihto kasvoi reilut 2 prosenttia.
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto laski tammikuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
nähden reilut 10 prosenttia. Edelliseen kuuhun eli
viime vuoden joulukuuhun nähden liikevaihto kasvoi
vajaan 1 prosentin verran.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu

100
80
60
40
20
0

Tam Hel Maa Huh Tou
2020

Kes

Hei

Elo

Syys Lok Mar

Jou

2021

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Tam Hel Maa Huh Tou
2020

2021

Kes

Hei

Elo

liikevaihdon
arvo oli helmikuussa 80,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui viime vuoden helmikuuhun nähden
17,9 prosenttia. Tammi-helmikuun yhteenlasketun
liikevaihdon arvo oli 158,1 miljoonaa euroa ja pudotusta vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna
oli 20,0 prosenttia.
Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli helmikuussa noin 83 prosenttia henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihdosta.
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN

Rekrytointipalvelut

3,5
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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liikevaihdon arvo oli helmikuussa 3,3 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 39,3 prosenttia.
Tammi-helmikuun liikevaihdon arvo oli 5,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan nähden 17,0 prosentin kasvua.
REKRYTOINTIPALVELUIDEN
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€
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Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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liikevaihdon arvo oli tämän vuoden helmikuussa 8,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli hyvin lähellä viime vuoden
helmikuun liikevaihdon tasoa ja laskua viime vuoden helmikuuhun nähden oli 0,3 prosenttia.
Tammi-helmikuun aikana liikevaihtoa kertyi 16,5
miljoonaa euroa ja liikevaihto laski viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,5 prosenttia.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN
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Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €
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liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden helmikuussa 4,3 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuuhun nähden liikevaihto kasvoi 25,3
prosenttia. Tammi-helmikuun liikevaihdon arvo oli
8,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 26,3 prosentin
kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lisäpalveluiden liikevaihto kasvoi tasaisesti koko viime vuoden ajan ja sama kasvuvauhti näyttäisi jatkuvan myös alkuvuonna.
Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutussekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat.
LISÄPALVELUIDEN
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TOP 20 -yritykset
Henkilöstöpalvelualalla toimii Tilastokeskuksen mukaan
noin 1500 yritystä. Valtaosa yrityksistä on hyvin pieniä.
HPL:n liikevaihtokatsaukseen vastaa 20 henkilöstöpalvelualan
suurimpiin kuuluvaa yritystä. Niiden osuus alan
kokonaisliikevaihdosta on noin puolet.
lasketaan henkilöstöpalveluiden
12 kuukauden kumulatiivisen liikevaihdon mukaan. Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä katsauksessa henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- ja
alihankintapalvelut sekä lisäpalvelut. Yrityksillä voi olla henkilöstöpalveluiden lisäksi myös muuta liiketoimintaa.
TOP 20 -yritysten rakenne voi muuttua fuusioiden myötä. Jos yrityksiä ostetaan TOP 20 -ryhmän ulkopuolelta, katsauksen piiriin kuuluvien yritysten
yhteenlaskettu liikevaihto kasvaa. Isompien yritysostojen vaikutukset pyritään huomioimaan katsauksessa, mutta välttämättä kaikkien fuusioiden
vaikutusta ei pystytä huomioimaan. Tällöin liikevaihdon kasvuprosentti voi
olla hieman suurempi kuin toimialan aito kasvu.
YRITYSTEN VÄLINEN SUURUUSJÄRJESTYS
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TOP 20 -YRITYKSET

Barona
2. Eezy
3. Mehiläinen
4. Adecco Finland
5. Staffpoint
6. Enersense
7. ManpowerGroup
8. SOL Henkilöstöpalvelut
9. Academic Work
10. Bolt Group
11. Go On Yhtiöt
12. Lisäpalvelu
13. Otiga Finland
14. Selekta Henkilöstöpalvelut
15. Citywork-konserni
16. Opset
17. Kaiku HR
18. Amiko
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Studentwork Group
1.

Toiveikkuus
tulevasta heijastuu
henkilöstöpalvelualaan
Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät ottivat kevään korvalla merkittävän kasvuloikan, ja nousivat maaliskuussa jopa 30 pykälää saldolukuun +11. Samaan aikaan rekrytointipalveluiden liikevaihto on kasvanut
viime vuodesta lähes 40 prosenttia.

"Henkilöstöpalveluala on tällä
hetkellä erittäin tärkeä linkki
yritysten ja hakijoiden välissä",
painottaa Katja Miettinen.

hetken haasteiden ratkomisesta strategisempaan työhön ja kehityshankkeisiin, jotka vaativat osaamista ja tekijöitä, Miettinen arvioi.

Rekrytointipalvelut ottivat kasvupyrähdyksen
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto oli
helmikuussa 97,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 14 prosenttia, kun pudotus
helmikuussa oli vielä yli 19 prosenttia.
Kokonaisliikevaihdosta noin 83 prosenttia
muodostuu henkilöstövuokrauspalveluista, joiden liikevaihto oli helmikuussa 80,1 miljoonaa-
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suhdannenäkymien
koheneminen jatkuu edelleen ja entistä voimakkaampana. Suhdannenäkymien saldoluku
kipusi helmikuussa kolme pykälää lukuun -19
ja maaliskuussa jo selvästi plussan puolelle
saldolukuun +11.
Henkilöstöpalveluyritys Academic Workin toimitusjohtaja Katja Miettinen kertoo, että alkuvuosi on ollut myös Academic Workissa myynnillisesti todella onnistunut.
-– Pandemia on jatkunut jo pitkään, ja useat
yritykset ovat oppineet työskentelemään vallitsevassa epävarmuudessa. Sitä kautta fokus
organisaatioissa on kääntynyt jälleen nykyHEKILÖSTÖPALVELUALAN

euroa. Liikevaihto putosi vajaat 18 prosenttia viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Sen sijaan rekrytointipalveluiden liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta yli 39 prosenttia. Rekrytointipalveluiden kokonaisliikevaihto oli tammi-helmikuussa 5,7 miljoonaa euroa.
Miettisen mukaan kasvuun vaikuttavat yritysten
suhteellisen hyvät taloudelliset näkymät.
-– Useat yritykset ennakoivat lisäävänsä työntekijöiden määrää seuraavien kuukausien aikana ja
osaajia etsitään. Tässä tietyt alat sekä osaaminen,
etenkin asiantuntijapuolella IT-osaaminen, korostuvat.

Joustavat työvoimaratkaisut ovat henkilöstöpalvelualan valtti

nopeasti, Miettinen vahvistaa.
Henkilöstöpalveluyritykset tuntevat hyvin työmarkkinat ja eri toimialat ja ovat lähellä työntekijöitä
tarvitsevia yrityksiä. Ne tarjoavat ratkaisuja työllistämiseen kattavalla palveluvalikoimalla ja hyödyntävät
kehittyneitä työkaluja rekrytoinnissa, mikä helpottaa
osaajien löytämistä.
-– Henkilöstöpalveluala on tällä hetkellä erittäin
tärkeä linkki yritysten ja hakijoiden välillä .

Katja Miettinen
T O I M I T U S J O H TA J A

Katja Miettinen on henkilöstöpalveluyritys Academic Workin toimitusjohtaja ja HPL:n hallituksen
jäsen.
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Myös henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne parani vähän, vaikka onkin yhä alavireinen. Suhdannetilanteen saldoluku oli helmikuussa -28 ja maaliskuussa -25.
-– On valitettavan selvää, että koronarajoitukset
vaikuttavat etenkin hotelli-, ravintola- ja kahvilatoimintaan suoraan heikentävästi ja heijastuvat siten
myös henkilöstöpalvelualaan. Sen sijaan asiantuntijatehtävien rekrytoinneissa rajoituksista ei ole vastaavaa haittaa, Miettinen sanoo.
Yritysten sopeutuessa vallitsevaan tilanteeseen,
myös henkilöstöpalvelualan mahdollistamat monipuoliset ja joustavat työvoimaratkaisut korostuvat
entisestään ja edistävät alan kasvua.
– Yritykset haluavat nyt kumppaneikseen tahoja,
jotka voivat luoda joustoa, lisätä tehokkuutta sekä
tarjota ratkaisuja, joilla tarvittavia osaajia löydetään

TOP20
HPL

Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään
Edustamme työnantaja- ja toimialaliittona 370 henkilöstöpalveluyritystä. Jäsenyrityksemme tuottavat monipuolisia henkilöstöpalveluita, kuten hr-, rekrytointi- ja vuokrauspalveluita, työllisyys- ja muutosturvapalveluita sekä
valmennus- ja koulutuspalveluita. Henkilöstöpalvelualan
edunvalvojana olemme myös sitoutuneet kehittämään
henkilöstöpalvelualaa.

hpl.fi
@HPL_liitto
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
The Private Employment Agencies Association
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