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Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

1| 2021

Henkilöstöpalveluiden
liikevaihdon arvo

91,4

MILJ. € • TAMMIKUU 2021

€ € €

-19,4%

TAMMIKUUSTA 2020

Suhdannenäkymät

-19

SALDOLUKU
HELMIKUU 2021

77,1

MILJ. € • TAMMIKUU 2021

-22,1%

TAMMIKUUSTA 2020

Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne on yhä
kohtalaisen alavireinen.
TOP 20 -yritykset työllistivät vuonna 2020
yhteensä reilut 87 000 vuokratyöntekijää.
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Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto

Talouskatsaus

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne
Saldoluku
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Työnvälitys (TOL 78)

Palveluiden suhdannenäkymät
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vahvistuivat edelleen alkuvuodesta.
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EK:n helmikuussa tekemän suhdannebarometrin
mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli
yhä kohtalaisen heikko. Suhdannetilanne kuitenkin kohentui hieman tammikuuhun verrattuna. Alan
suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli
helmikuussa -28, kun tammikuussa suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli -36.
Koko palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan
saldoluvun arvo oli helmikuussa -15, kun tammikuussa vastaava arvo oli -19. Palvelualan suhdannetilanne on vahvistunut hitaasti mutta tasaisesti
viime vuoden marraskuusta lähtien.
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Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymien viime
vuoden lopulla alkanut paraneminen jatkui myös
tämän vuoden alkupuolella. Alan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli helmikuussa EK:n
suhdannebarometrin mukaan -19, kun tammikuussa vastaava arvo oli -22.
Koko palvelualan suhdannenäkymät ovat kehittyneet hyvin samansuuntaisesti ja palvelualan suhdannenäkymien saldoluku oli helmikuussa -8.
EK:n suhdannebarometrin mukaan yritysten odotukset alan henkilöstömäärän kehityksestä kevään
aikana ovat varovaisen positiiviset. Myynnin odotetaan alkukeväällä kuitenkin supistuvan.
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Työnvälitys (TOL 78)

Henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihto

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

80

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto, joka sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut, oli kuluvan vuoden
tammikuussa 91,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 19,4
prosenttia.
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€ € €

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin
mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihdon arvo
pysyi viime vuoden loppupuolella lähes muuttumattomana. Tilaston uusin havainto on viime vuoden
joulukuulta, jolloin liikevaihto laski vuoden 2019
vastaavaan ajankohtaan nähden 9 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli viime vuoden marraskuuhun
nähden liikevaihto pysyi ennallaan.
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto laski viime
vuoden joulukuussa vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan nähden 11 prosenttia. Edelliseen kuuhun
eli viime vuoden marraskuuhun nähden liikevaihto
supistui 1 prosentin.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Henkilöstövuokrauspalvelut
liikevaihdon
arvo oli tammikuussa 77,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto supistui viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 22,1 prosenttia.
Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli tammikuussa noin 84 prosenttia henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihdosta.
Vuonna 2020 TOP 20 -yritykset työllistivät yhteensä hieman yli 87 000 vuokratyöntekijää.
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN

Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €
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Rekrytointipalvelut
liikevaihdon arvo oli
tammikuussa 2,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden
tammikuuhun verrattuna liikevaihto laski 4,6 prosenttia.
REKRYTOINTIPALVELUIDEN
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2,5

Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Ulkoistus- ja
alihankintapalvelut
liikevaihdon arvo oli tämän vuoden tammikuussa 8,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden 8,7 prosenttia.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN
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Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Lisäpalvelut
liikevaihdon arvo oli kuluvan
vuoden tammikuussa 3,9 miljoonaa euroa. Viime
vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto
kasvoi 27,4 prosenttia. 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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5,0

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.

Henkilöstöpalveluyritykset
ovat vahvoja työllistäjiä
Henkilöstöpalveluyritykset ovat Suomessa merkittäviä työllistäjiä myös
taloudellisesti, vaikka korona-aika on laskenut yritysten liikevaihtoa ja
heikentänyt suhdannenäkymiä. Kun korona helpottaa, yritykset pystyvät nopeasti ja joustavasti vastaamaan lisääntyviin osaamistarpeisiin ja
varmistamaan siten asiakasyritystensä menestymisen ja kasvun.

"Yritysten menestyksellä ja
työllisyysasteen nousulla on taas
suorat positiiviset vaikutukset
valtiontalouteen ja yhteiskunnan
hyvinvointiin", toteaa Matti Kariola.

säilynyt koko pandemian ajan voimakkaana,
kun taas hotelli-, ravintola- ja catering-aloilla se
on laskenut merkittävästi, koska alojen toimintaa rajoitetaan nyt poikkeussäännöillä.

Henkilöstöpalveluyritysten vahvuuksia ovat
nopeus, ketteryys ja joustavuus
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto oli
tammikuussa 91,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi noin 19,4 prosenttia viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Kariola ennustaa, että edellä kuvatut työvoiman kysynnän trendit jatkuvat ainakin alkuvuo-
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suhdannenäkymien
koheneminen, joka alkoi vuoden 2020 lopulla,
jatkuu myös alkuvuodesta. Nousu ei ole ollut
tammi-helmikuun 2021 välillä yhtä rakettimainen kuin joulu-tammikuun välillä, vaan tasaisen
varma. Saldoluku kipusi helmikuussa kolme pykälää lukuun -19.
Henkilöstöpalveluala elää voimakkaasti eri
toimialojen trendien mukaan, mikä heijastuu
myös suhdanneodotuksiin, muistuttaa Henkilöstöpalveluyritysten liiton HPL:n hallituksen
puheenjohtaja ja ManpowerGroupin Suomen
ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.
-– Työvoiman kysyntä esimerkiksi IT-alalla on
HEKILÖSTÖPALVELUALAN

den, mutta henkilöstöpalveluyritykset ovat valmiina
vastaamaan yritysten työvoimatarpeisiin, kun pandemia hellittää ja talouden nousu taas alkaa.
-– Pystymme nopeasti ja joustavasti reagoimaan
yritysten kasvaviin osaamistarpeisiin ja siten varmistamaan niiden menestyksen markkinassa. Yritysten menestyksellä ja työllisyysasteen nousulla
on taas suorat positiiviset vaikutukset valtiontalouteen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Työntekijät hyötyvät työmahdollisuuksista ja osaamisen kehittämisen ratkaisuista

Matti Kariola

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

Matti Kariola on henkilöstöpalveluyritys ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja ja
HPL:n hallituksen puheenjohtaja.
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Vuonna 2020 henkilöstöpalvelualan TOP 20 -yritykset työllistävät 87 000 vuokratyöntekijää. Jos lukuun lasketaan mukaan myös alan muiden yritysten
vuokratyöntekijöiden määrä, se nousee noin 175
000:een.
Työllisyysluvusta päätellen henkilöstöpalveluala
on onnistunut houkuttelemaan merkittävän joukon
ammattitaitoisia osaajia palkkalistoilleen.
-– Luku kertoo siitä, että henkilöstöpalveluyritykset ovat merkittävässä roolissa työllisyysasteen
nostamisessa, ja että yritykset ratkovat myös osaajapulaan liittyviä haasteita, Kariola vahvistaa.
– On myös muistettava, että henkilöstöpalveluyritykset tarjoavat työntekijöilleen monipuolisia ja
joustavia, omaan elämäntilanteeseen sopivia työmahdollisuuksia sekä yhä enenevässä määrin erilaisia ammatillisen osaamisen kehittämistä tukevia
koulutusohjelmia, jotka auttavat oman uran edistämisessä. Koronapandemian aikana yritykset ovat
myös pystyneet työllistämään lomautettuja työntekijöitä kokonaan uusille aloille .

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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