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Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

2| 2022

Henkilöstöpalveluiden
liikevaihdon arvo
€ € €
€ € €

119,1

MILJ. € • HELMIKUU 2022

+19,7%
HELMIKUUSTA 2021

Talouskatsaus
Suhdannenäkymät

-6

SALDOLUKU
MAALISKUU 2022

99,5

MILJ. € • HELMIKUU 2022

+19,6%
HELMIKUUSTA 2021

Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdon
arvo oli helmikuussa 119,1 miljoonaa euroa.
Toimialan suhdannenäkymät ennakoivat
pientä viilenemistä.
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Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto

Palveluiden vallitseva suhdannetilanne
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Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne oli maaliskuussa oikein hyvä.
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Suhdannenäkymät

Työnvälitys (TOL 78)
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Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotukset kohenivat helmikuuhun
nähden.
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EK:n suhdannebarometrin mukaan vuoden henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne piristyi maaliskuussa lähelle viime vuoden lopun tunnelmia. Henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta kuvaavan
saldoluvun arvo oli maaliskuussa 33. Helmikuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -15, joten suhdannetilanne kirkastui huomattavasti.
Koko palvelualan suhdannetilanne muuttui kuitenkin hieman synkemmäksi maaliskuussa. Saldoluvun arvo oli maaliskuussa -8, kun helmikuussa
vastaava arvo oli 1.

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät ennakoivat yhä toimialan suhdanteiden viilenevän hieman.
Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli maaliskuussa EK:n Suhdannebarometrin mukaan -6, kun helmikuussa vastaavan saldoluvun arvo oli -23.
Koko palvelualan suhdanneodotukset heikkenivät maaliskuussa. Suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli maaliskuussa -16, kun helmikuussa vastaava arvo oli 5.
Henkilökunnan määrän ennakoidaan henkilöstöpalvelualalla supistuvan hieman huhtikuussa mutta kääntyvän taas kasvuun alkukesällä. Toimialan
myynnin kehityksen ennakoidaan kehittyvän samalla tavalla, eli hieman heikomman huhtikuun jälkeen
kasvu jatkuisi taas touko-kesäkuussa.
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Työnvälitys (TOL 78)

Henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihto

Henkilöstöpalveluiden liikevaihto • milj. €
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Henkilöstöpalveluiden
liikevaihto kasvoi
19,7 % vuoden takaiseen nähden.
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Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin
uusin havainto on tammikuulta, jolloin henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi viime vuoden tammikuuhun nähden noin 24 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli vuoden 2021 joulukuuhun
nähden liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Työnvälitysalan liikevaihto on kasvanut hyvin tasaisesti vuoden 2020 kesästä lähtien ja liikevaihto on kivunnut
jo merkittävästi koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle.
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi
tammikuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vajaat 15 prosenttia. Edelliseen
kuukauteen eli viime vuoden joulukuuhun nähden
liikevaihto olisi suurin piirtein samalla tasolla.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- sekä
henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli helmikuussa 119,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden helmikuuhun nähden 19,7 prosenttia.
Tammi-helmikuun yhteenlasketun liikevaihdon
arvo oli 232,4 miljoonaan euroa ja liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia viime vuoden alkukuukausiin
verrattuna.
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Rekrytointipalvelut
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liikevaihdon
arvo oli helmikuussa 99,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden helmikuuhun nähden
19,6 prosenttia. Tammi-helmikuun aikana liikevaihdon arvo oli yhteensä 195,2 miljoonaan euroa ja
liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 20,3 prosenttia.
Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli helmikuussa noin 84 prosenttia henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihdosta.
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN
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Lok

Mar

Jou

liikevaihdon arvo oli helmikuussa 4,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 helmikuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 35,3 prosenttia. Tammi-helmikuun liikevaihdon arvo oli 8,4
miljoonaa euroa ja liikevaihdon arvo kohosi 46,3
prosenttia viime vuotista korkeammalle tasolle.
REKRYTOINTIPALVELUIDEN
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Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €
14

Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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Ulkoistus- ja
alihankintapalvelut
liikevaihdon arvo oli helmikuussa 9,9 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden
oli 16,1 prosenttia. Tammi-helmikuun aikana liikevaihtoa kertyi yhteensä 18,9 miljoonaan euroa ja
kasvua vuoden takaiseen verrattuna oli 14,7 prosenttia.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN
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liikevaihdon arvo oli helmikuussa 5,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 18,7 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuotta aiemmin.
Tammi-helmikuu yhteenlasketun liikevaihdon arvo
oli 9,9 miljoonaan euroa kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 18,8 prosenttia.
Lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja koulutussekä uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat.
LISÄPALVELUIDEN
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Tam

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.
* Nordic Henkilöstöpalvelut-konsernin yritykset sisältyvät nyt SOL Henkilöstöpalveluiden lukuihin. Nordic Henkilöstöpalvelut ei ole viime vuosina
ollut TOP 20 -listalla, mutta konsernin liikevaihto on lisätty vuoden 2021
vertailulukuihin (ei-yrityskohtaisiin vertailulukuihin).
YRITYSTEN VÄLINEN SUURUUSJÄRJESTYS
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TOP 20 -YRITYKSET

Barona
2. Eezy
3. Mehiläinen (henkilöstöpalvelut)
4. Staffpoint
5. Bolt.Works
6. Adecco Finland
7. SOL Henkilöstöpalvelut*
8. ManpowerGroup
9. Academic Work
10. Go On Yhtiöt
11. Enersense (henkilöstöpalvelut)
12. Lisäpalvelu
13. Selekta Henkilöstöpalvelut
14. Värväämö (ent. Citywork)
15. Folka (ent. Otiga)
16. Amiko
17. Kaiku HR
18. Biisoni Group
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Nordic JobCentre
1.

Epävarmassa maailmantilanteessa
henkilöstöpalveluyritysten tuomalle
joustavuudelle on kysyntää

Yritystuet ja edullinen lainaraha
ovat mahdollistaneet yrityksille isoja
investointeja.

Henkilöstöpalvelualan suhdanteiden ennakoidaan viilenevän hieman. Alan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli maaliskuussa
-6. Henkilökunnan määrän ennakoidaan alalla
supistuvan hieman huhtikuussa mutta kääntyvän taas kasvuun alkukesällä. Toimialan myynnin kehityksen ennakoidaan kehittyvän samalla
tavalla, eli hieman heikomman huhtikuun jälkeen kasvu jatkuisi taas touko-kesäkuussa.
Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo kokonaisuudessaan oli helmikuussa 119,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden
helmikuuhun nähden 19,7 prosenttia
Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon

arvo oli helmikuussa 99,5 miljoonaa euroa.
Liikevaihto kasvoi viime vuoden helmikuuhun
nähden 19,6 prosenttia. Rekrytointipalveluiden
liikevaihdon arvo oli helmikuussa 4,5 miljoonaa euroa, kasvua 35,3 prosenttia.
Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihtoa helmikuussa kertyi 9,9 miljoonaa euroa,
josta kasvua vuoden takaiseen 16,1 prosenttia. Lisäpalveluiden liikevaihtoa helmikuussa
tehtiin 5,3 miljoonalla eurolla ja niiden liikevaihto kipusi 18,7 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuotta aiemmin.
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Koko toimialan liikevaihto on kasvanut tasaisesti vuoden 2020 kesästä
lähtien ja liikevaihto on kivunnut jo merkittävästi koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle.

Koko toimialan liikevaihto on kasvanut hyvin tasaisesti vuoden 2020 kesästä lähtien. Liikevaihto on
kivunnut jo merkittävästi koronakriisiä edeltävää aikaa korkeammalle tasolle.
Biisoni Group nousi tänä vuonna ensimmäistä kertaa Henkilöstöpalvelualan TOP 20 -listalle suoraan
sijalle 18. Yritys on siis pystynyt kasvamaan vielä
koko alaakin nopeammin.
− Liikevaihto kasvoi viime vuonna orgaanisesti
53 prosenttia. Kasvun taustalla on useamman vuoden systemaattinen työ. Viime vuonna investoimme erityisen vahvasti kasvuun ja palkkasimme yli
20 henkilöä lisää hallintoon. Avasimme myös kaksi
uutta toimistoa, Biisonin toimitusjohtaja Jukka Illi
kertoo.
− Meillä vallitsee tuloksekas ja välittävä tekemisen kulttuuri organisaatiossa. Ylläpidämme teoillamme ja sanoillamme tätä kulttuuria. Meillä viihtyvät parhaiten ihmiset, jotka haluavat kehittyä joka
päivä.
Kuluvalle vuodelle Biisoni tavoittelee 40 prosentin kasvua ja sitä vauhtia tällä hetkellä myös
mennään. Biisonin suurimmat alat ovat teollisuus
sekä toimistotyö. Alat kasvavat yhdessä, sillä teollisuusyrityksen kasvaessa avautuu teollisuuden työntekijöiden paikkojen lisäksi esimerkiksi uusia insinööritehtäviä.

Koronatuet ja alhaiset korot ovat luoneet suotuisan
talousympäristön kasvulle
Alan viime vuosien kasvun taustalla isoin vaikutin

on Illin näkemyksen mukaan keskuspankkien tukema talousympäristö.
− Yritystoimintoja on koronan aikana tuettu ja
samaan aikaan lainaa on saanut edullisilla ehdoilla
korkojen ollessa matalia. Nämä yhdessä ovat mahdollistaneet isot investoinnit yrityksille. Koronapandemia aiheutti tuotantovajeen ympäri maailmaa,
jonka myötä tuotteille on enemmän kysyntää, kuin
mitä pystytään valmistamaan. Kun tätä tuotantovajetta yritetään kuroa umpeen, on seurauksena työvoimapula.

Joustoa epävarmassa maailmantilanteessa
Sota Euroopassa ei ainakaan vielä ole näkynyt
Biisonin asiakkaiden työvoimatarpeissa.
− Epävarma maailmantilanne ennemminkin kannustaa yrityksiä käyttämään alamme yritysten palveluita, Illi toteaa.
Kun pidemmän aikavälin näkymät ovat epävarmoja, mutta juuri nyt pitää asioita saada tehtyä, henkilöstöpalvelualan tuoma joustavuus tulee tarpeeseen.

Jukka Illi

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

Jukka Illi on Biisoni Groupin toimitusjohtaja.
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Biisoni Group uusi tulokas TOP 20 -listalla

TOP20
HPL

Henkilöstöpalveluala

– Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään
Edustamme työnantaja- ja toimialaliittona noin 400 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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040 562 6466
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Eteläranta 10, 00131 Helsinki

