TOP20
HPL
LIIKEVAIHTOKATSAUS

Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

4| 2021

Henkilöstöpalveluiden
liikevaihdon arvo
€ € €
€ € €

106,7

MILJ. € • HUHTIKUU 2021

+11,1%

HUHTIKUUSTA 2020

Talouskatsaus
Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset
ovat nyt kesän kynnyksellä hyvin valoisat.

Suhdannenäkymät

+20

SALDOLUKU
TOUKOKUU 2021

89,9

MILJ. € • HUHTIKUU 2021

+9,9%

HUSTIKUUSTA 2020

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon
arvo oli huhtikuussa 106,7 miljoonaa euroa.
Rekrytointipalveluiden liikevaihto kasvoi
huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna 76,8
prosenttia.
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Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto

Suhdannetilanne

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne
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Työnvälitys (TOL 78)

Suhdannenäkymät

Palveluiden suhdannenäkymät
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Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät ovat toiveikkaat.
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Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät vahvistuivat toukokuussa. Alan suhdannenäkymiä kuvaavan
saldoluvun arvo oli toukokuussa EK:n suhdannebarometrin mukaan 20, kun huhtikuussa vastaava
arvo oli 6. Toimialan yritysten suhdannenäkymät olivat nyt valoisammat kuin kertaakaan aikaisemmin
lähes kolmeen vuoteen.
Myös koko palvelualan suhdannenäkymät heijastivat toukokuussa positiivista uskoa alan tulevaan kehitykseen. Toukokuussa koko palvelualan
suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo nousi
9:ään, kun huhtikuussa vastaava arvo oli 7.
EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalvelualan yritykset odottavat myynnin kasvavan
kesän aikana erittäin voimakkaasti. Myynnin kasvun ennakoidaan myös heijastuvan yritysten henkilöstömääriin ja henkilökunnan määrän ennakoidaan
lisääntyvän lähikuukausina merkittävästi.
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100

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalveluyritysten suhdannetilanne koheni toukokuussa
selvästi edelliseen kuukauteen nähden. Henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli toukokuussa -10, mikä tarkoittaa, että
yritykset kokivat alan suhdannetilanteen kuitenkin
jossain määrin epävarmaksi ja heikoksi. Huhtikuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -34.
Koko palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan
saldoluvun arvo oli toukokuussa -6, kun huhtikuussa vastaava arvo oli -14. Suhdannetilanne siis parani toukokuussa huhtikuuhun verrattuna ja kehitys
oli hyvin saman suuntaista kuin henkilöstöpalvelualalla.

Palveluiden liikevaihto

Tilastokeskuksen liikevaihtoindeksi

200

Lähde: Tilastokeskus

180
160
140

Työnvälitysalan liikevaihto laski vuoden takaiseen nähden 7 prosenttia.

120
100
80
60
40
20

Indeksi, 2005 = 100, kausitas.
10

11

12

13

14

Muut palvelut yht.

15

16

17

18

19

20

21

Työnvälitys (TOL 78)

Henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €
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Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää
vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli tämän vuoden huhtikuussa 106,7
miljoonaa euroa. Liikevaihto kääntyi huhtikuussa
pitkästä aikaa kasvuun viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna ja nousua vuoden takaiseen
nähden kertyi 11,1 prosenttia.
Kuluvan vuoden tammi-huhtikuussa henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli 402,1 miljoonaa euroa ja vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevaihto supistui 7,9 prosenttia.
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€ € €

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin
mukaan työnvälitysalan (TOL 78) liikevaihto on jatkanut yhä toipumistaan viime kevään pohjakosketuksesta. Tilaston uusin havainto on maaliskuulta,
jolloin liikevaihto laski viime vuoden maaliskuuhun
nähden 7 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli helmikuuhun nähden liikevaihto kasvoi vajaat 2 prosenttia.
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto laski maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
nähden vajaat 3 prosenttia. Edelliseen kuuhun eli
helmikuuhun nähden koko muut palvelut -ryhmän
liikevaihto laski reilun prosentin verran.

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

Rekrytointipalvelut
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liikevaihdon
arvo oli huhtikuussa 89,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden huhtikuuhun nähden
9,9 prosenttia. Tammi-huhtikuun yhteenlasketun
liikevaihdon arvo oli 337,4 miljoonaa euroa ja pudotusta vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna
oli 10,8 prosenttia.
Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli huhtikuussa noin 84 prosenttia henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihdosta.
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN

Syys Lok Mar

Jou

liikevaihdon arvo oli
huhtikuussa 3,7 miljoonaa euroa. Viime vuoden
huhtikuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi huikeat
76,8 prosenttia.
Tammi-huhtikuun liikevaihdon arvo oli 13,2 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 36,9 prosentin kasvua.
REKRYTOINTIPALVELUIDEN
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€
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Henkilöstövuokrauspalvelut

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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liikevaihdon arvo oli tämän vuoden huhtikuussa 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi selvästi viime vuoden huhtikuuhun verrattuna ja liikevaihdon arvo oli
huhtikuussa 6,8 prosenttia suurempi kuin vuotta
aiemmin.
Tammi-huhtikuun aikana liikevaihtoa kertyi 35,3
miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,8 prosenttia.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN
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Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €

€

Ulkoistus- ja
alihankintapalvelut

Hel Maa Huh Tou
2021

Kes

Hei

Elo

Syys Lok

Mar

Jou

Lisäpalvelut
liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden huhtikuussa 3,8 miljoonaa euroa. Viime vuoden huhtikuuhun nähden liikevaihto kasvoi 11,8
prosenttia. Tammi-huhtikuun liikevaihdon arvo oli
16,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 18,5 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna.
Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutussekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat.
LISÄPALVELUIDEN
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€

16

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.Works
11. Go On Yhtiöt
12. Lisäpalvelu
13. Selekta Henkilöstöpalvelut
14. Otiga Finland
15. Citywork-konserni
16. Opset
17. Kaiku HR
18. Amiko
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Clevry (ent. Studentwork Group)
1.

Henkilöstöpalvelualan
suhdannenäkymät
valoisimmat lähes kolmeen
vuoteen
Palvelualoilla osa työntekijöistä on vaihtanut alaa, joten rajoitusten
poistuessa tarvitaan aktiivista rekrytointia ja koulutusta.

Isot muutostilanteet ja samalla
talouden valoisammat näkymät
ovat lisänneet rekrytointipalveluiden
kysyntää .

toukokuussa arvoon -6.
-– Kasvulukujen takana on olosuhteiden asteittainen normalisoituminen ja talouden lupaava herääminen, toteaa Eezyn toimitusjohtaja
Sami Asikainen.

Suhdannenäkymät vahvistuivat toukokuussa
Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli toukokuussa 20,
kun huhtikuussa vastaava arvo oli 6. Toimialan
yritysten suhdannenäkymät olivat nyt valoisammat kuin lähes kolmeen vuoteen. Myös koko
palvelualan suhdannenäkymät heijastivat tou-
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kokonaisliikevaihdon arvo oli huhtikuussa 106,7 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden huhtikuuhun oli 11,1
prosenttia.
EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöpalveluyritysten suhdannetilanne koheni toukokuussa selvästi edelliseen kuukauteen nähden. Suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun
arvo oli toukokuussa -10, mikä tarkoittaa, että
alan yritykset kokivat suhdannetilanteen kuitenkin jossain määrin epävarmaksi ja heikoksi. Huhtikuussa vastaavan saldoluvun arvo oli
-34. Koko palvelualan suhdannetilannetta kuvaava saldoluku parani huhtikuun arvosta –14
HENKILÖSTÖPALVELUIDEN

tulevaisuudessa myös henkilöstöpalvelualalle.

Työvoiman saatavuudesta tulee haaste
Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli huhtikuussa 3,7 miljoonaa euroa. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi huikeat 76,8
prosenttia.
– Tämän vuoden huima kasvuluku kertoo paljon
vuoden 2020 huhtikuun markkinoiden totaalisesta
pysähtymisestä. Luku kertoo kuitenkin myös siitä,
että pandemia on tuonut ennennäkemättömiä ja
-kokemattomia muutoksia usealle työpaikalle. Isot
muutostilanteet ja samalla talouden valoisammat
näkymät ovat ilman muuta lisänneet rekrytointipalveluiden kysyntää, Asikainen toteaa.
– Suomalaisten yritysten kasvun haasteena tulee olemaan osaavan työvoiman saatavuus. Toimialana voimme auttaa yrityksiä tässä haasteessa,
mutta pidemmällä aikavälillä tarvitsemme myös
päättäjiltä helpotuksia työperäiseen maahanmuuttoon sekä työnteon kannustimiin. Palvelualoja koskeneet pitkäkestoiset rajoitukset ovat saaneet osan
työntekijöitä vaihtamaan toimialaa, joten liiketoiminnan taas kääntyessä kasvuun näiden alojen työvoimavajeen paikkaaminen tulee vaatimaan aktiivista
rekrytointia ja koulutusta.

Sami Asikainen

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

Sami Asikainen on henkilöstöpalveluyritys Eezyn toimitusjohtaja.
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kokuussa positiivista uskoa alan tulevaan kehitykseen saldoluvun noustessa arvosta 7 arvoon 9.
Henkilöstöpalvelualan yritykset odottavat myynnin kasvavan kesän aikana erittäin voimakkaasti.
Yritysten henkilökunnan määrän ennakoidaan lisääntyvän lähikuukausina merkittävästi.
– Edelleen henkilöstöpalveluiden kysyntä vaihtelee alueittain ja asiakkaittain hyvin paljon. Horeca-toimialan toimintaedellytykset ja työllistämismahdollisuudet ovat ylimitoitettujen rajoitusten takia
edelleen olemattomat. Huhtikuu 2021 on ensimmäinen koronavertaiskelpoinen kuukausi, joten normaalitason vertailukohtana kannattaisi käyttää vuoden 2019 huhtikuuta, josta toimiala on edelleen
jäänyt noin 15 prosenttia, Sami Asikainen huomauttaa.
– Eezyllä uskomme ravintolatoimialan nopeaan
toipumiseen rajoitusten poistuessa. Kotimaiselle
kysynnälle on erinomainen potentiaali, kun varoja
on säästynyt esimerkiksi ulkomaanmatkailuista. Toiveena on, että patouma purkautuu kotimaassa, horeca-toimiala saadaan nopeasti normaalitasolle ja
sitä kautta tuhannet työntekijät takaisin töihin. Ravintolat ovat rajoitusten aikana palvelleet kuluttajia
nouto- ja kuljetuspalveluilla. Nämä palvelut jäävät
osaksi kokonaispalvelua ja tuovat toivottua kasvua
alalle.
Asikainen arvelee pandemian tuoneen myös pysyviä muutoksia.
– Pandemian aikana nettikaupan kasvu on selkeästi lisännyt myös kuljetuspalveluiden työvoiman
tarpeita. Lisäksi työelämän joustavuus esimerkiksi
etätyön osalta tulee lisääntymään. Joustavuus ja
työelämän muutokset antavat hyvän kasvualusta
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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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