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Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

11| 2021

Henkilöstöpalveluiden
liikevaihdon arvo

€ € €

137,1

MILJ. € • MARRASKUU 2021

+23,9%

MARRASKUUSTA 2020

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto

Suhdannenäkymät

+7

SALDOLUKU
JOULUKUU 2021

118,0

MILJ. € • MARRASKUU 2021

+26,0%

MARRASKUUSTA 2020

Talouskatsaus
Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset
kääntyivät joulukuussa positiivisiksi.
Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon
arvo oli marraskuussa 137,1 miljoonaa euroa.
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Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli yhä joulukuussa hyvin vahva.
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Työnvälitys (TOL 78)

EK:n suhdannebarometrin mukaan viime vuoden
joulukuussa henkilöstöpalvelualalla elettiin voimakkaan korkeasuhdanteen aikaa. Henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun
arvo oli vuoden 2021 joulukuussa 36. Marraskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 35, joten arvio
suhdannetilanteesta pysytteli kohtalaisen muuttumattomana.
Koko palvelualan suhdannetilanne heikkeni hieman vuoden 2021 joulukuussa ja suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo painui -1:seen, kun
marraskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli 9.
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Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät kohenivat viime vuoden joulukuussa ja toimialalla lähestyttiin vuoden vaihdetta toiveikkaissa tunnelmissa.
Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli vuoden 2021 joulukuussa
EK:n Suhdannebarometrin mukaan 7, kun marraskuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -18.
Koko palvelualan suhdanteisiin ei viime vuoden
joulukuussa ennakoitu suurta muutosta. Koko palvelualan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun
arvo oli joulukuussa -1.
Henkilöstöpalvelualan henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan selvästi kuluvan vuoden tammikuussa mutta helmi-maaliskuussa kasvun odotetaan tasaantuvan ja henkilöstömäärä säilyisi tällöin
kohtalaisen muuttumattomana.
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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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23,9 % vuoden takaiseen nähden.
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Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin
uusin havainto on vuoden 2021 lokakuulta, jolloin
henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi
edellisen vuoden lokakuuhun nähden noin 22 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli viime vuoden
syyskuuhun nähden liikevaihto kasvoi reilut 2 prosenttia. Työnvälitysalan liikevaihto on kivunnut jo
selvästi koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle.
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi
viime vuoden lokakuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vajaat 13 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli syyskuuhun nähden
koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto nousi noin
1,5 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää
vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli viime vuoden marraskuussa 137,1
miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu kiihtyi hieman
ja liikevaihto oli tällöin 23,9 prosenttia edellistä
vuotta korkeammalla tasolla.
Vuoden 2021 tammi-marraskuussa henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli 1 288,4 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden 2020 vastaavaan
ajanjaksoon nähden oli 7,3 prosenttia.
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liikevaihdon
arvo oli viime vuoden marraskuussa 118,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden
marraskuuhun nähden 26,0 prosenttia. Viime vuoden tammi-marraskuun yhteenlasketun liikevaihdon
arvo oli 1 105,4 miljoonaa euroa ja kasvua sitä
edeltävään vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna oli 6,6 prosenttia.
Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli lokakuussa noin 86 prosenttia henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihdosta.
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN

Rekrytointipalvelut

4,5
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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liikevaihdon arvo oli
vuoden 2021 marraskuussa 4,6 miljoonaa euroa.
Rekrytointipalveluiden kasvuvauhti oli keskikesää
lukuun ottamatta viime vuonna huima ja nyt kasvua kertyi vuoden 2020 marraskuuhun verrattuna
83,2 prosenttia.
Viime vuoden tammi-marraskuun liikevaihdon
arvo kipusi 39,6 miljoonaan euroon, mikä tarkoitti
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden
60,9 prosentin kasvua.
REKRYTOINTIPALVELUIDEN
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Ulkoistus- ja
alihankintapalvelut
liikevaihdon arvo oli vuoden 2021 marraskuussa 8,5 miljoonaa euroa. Ulkoistus- ja alihankintapalvelut oli
ainoa palveluryhmä, jonka liikevaihto oli viime vuoden syksyllä laskussa edelliseen vuoteen nähden.
Marraskuussa laskua kertyi 14,3 prosenttia.
Viime vuoden tammi-marraskuun aikana liikevaihtoa kertyi 101,3 miljoonaa euroa ja kasvua edelliseen vuoteen nähden oli aivan hienoisesti, 0,1
prosenttia.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN
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Lisäpalveluiden liikevaihto • milj. €
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Lisäpalvelut
liikevaihdon arvo oli viime vuoden marraskuussa 6,0 miljoonaa euroa. Edellisen
vuoden marraskuuhun nähden liikevaihto kasvoi
30,1 prosenttia. Viime vuoden tammi-marraskuun
liikevaihdon arvo oli 42,0 miljoonaa euroa, mikä
tarkoitti 12,0 prosentin kasvua edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutussekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat.
LISÄPALVELUIDEN
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Barona (sis. Tribedo, ent. Opset)
Eezy
Mehiläinen
Staffpoint
Adecco Finland
Bolt.Works
SOL Henkilöstöpalvelut
ManpowerGroup
Enersense
Academic Work
Go On Yhtiöt
Lisäpalvelu
Selekta Henkilöstöpalvelut
Citywork-konserni*
Otiga Finland
Kaiku HR
Amiko
Polarpro Henkilöstöratkaisut
Clevry (ent. Studentwork Group)

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.
Lista sisältää vuoden 2021 loppuun saakka vain 19 yritystä Baronan ostettua Opsetin.
*Citywork osti Värväämön osakekannan Enersenseltä kesäkuussa. Värväämön luvut sisältyvät nyt Cityworkin lukuihin.
YRITYSTEN VÄLINEN SUURUUSJÄRJESTYS
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TOP 20 -YRITYKSET

1.

Henkilöstöpalvelualan
suhdannenäkymät palasivat
positiiviseksi kuukauden notkahduksen
jälkeen
Henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaava saldoluku pysyi
suurin piirtein ennallaan ollen joulukuussa 36 ja marraskuussa 35. Suhdannenäkymät palasivat positiiviseksi kuukauden notkahduksen jälkeen ollen joulukuussa 7, vastaavan luvun oltua marraskuussa -18.

Talouden hyvä suhdanne sekä
työvoiman tarjonnan ja kysynnän
kohtaanto-ongelma tulevat
lisäämään henkilöstövuokrauksen
kysyntää.

Alalla laaja keinovalikoima osaajien löytämiseksi
StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja Anu Ahokas toteaa ennennäkemättömän osaajapulan
ohjaavan yritykset henkilöstöpalvelualan toimijoiden puoleen. Hän nostaa esiin alan monipuolista keinovalikoimaa osaajien löytämiseksi.
- Teemme muun muassa sourcingia, lyhytkoulutuksia, rekrytointimarkkinointia ja kansainvälistä rekrytointia.
Monet yritykset joutuivat pandemian alussa
lomauttamaan ja irtisanomaan henkilöstöään.
Kasvun alettua henkilöstöä hankitaan niin hen-

HPL TOP 20 • 11|2021 • 8

kokonaisliikevaihto oli marraskuussa 137,1 miljoonaa euroa,
joka oli 23,9 prosenttia edellistä vuotta korkeammalla tasolla. Vuoden 2021 tammi-marraskuussa henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli 1 288,4 miljoonaa euroa,
josta kasvua vuoden takaiseen 7,3 prosenttia.
Alan henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan selvästi kuluvan vuoden tammikuussa.
Helmi-maaliskuussa kasvun odotetaan tasaantuvan.
HENKILÖSTÖPALVELUIDEN

kilöstövuokrauksen kautta kuin rekrytointipalveluita
hyödyntämällä.
- Pandemia lisää myös työntekijöiden poissaolojaksoja työstä. Henkilöstövuokrauksen avulla voidaan tasata näitä lyhytkestoisia haasteita, Ahokas
sanoo.

Osaajapula kiristyy

Anu Ahokas

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

Anu Ahokas on StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja.
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Osaajapula tulee kiristymään Suomen työmarkkinoilla entisestään vuonna 2022. Ahokas uskoo,
että talouden hyvä suhdanne sekä työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaanto-ongelma lisäävät etenkin
henkilöstövuokrauksen kysyntää.
- Osaajapula on globaali ilmiö. Suomen ikääntyvä väestörakenne tulee lähivuosina kärjistämään
haastetta edelleen.
Ahokas muistuttaa kilpailun osaajista olevan globaalia.
- Suomen tulee pikimmiten ryhtyä merkittäviin politiikkatoimiin, joilla maastamme tehdään kiinnostava kansainvälisille osaajille. On enää vaikea keksiä
ammattinimikettä, jossa ei olisi pulaa osaavasta
työvoimasta, Anu Ahokas muistuttaa.

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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