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Henkilöstöpalvelualan 20 suurimman yrityksen
liikevaihdon kehitys ja alan suhdanteet

7| 2022

Henkilöstöpalveluiden
liikevaihdon arvo

€ € €

141,8

MILJ. € • HEINÄKUU 2022

+10,2 %
HEINÄKUUSTA 2021

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto

Suhdannenäkymät

-7

SALDOLUKU
ELOKUU 2022

124,6

MILJ. € • HEINÄKUU 2022

+7,8 %

HEINÄKUUSTA 2021

Talouskatsaus
Henkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihdon
arvo oli heinäkuussa 141,8 miljoonaa euroa.
Toimialan suhdannetilanne oli elokuussa
valoisa ja suhdannetilanne parani
heinäkuuhun nähden.
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Työnvälitys (TOL 78)
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Työnvälitys (TOL 78)

EK:n elokuussa julkaistun Suhdannebarometrin
mukaan henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne
oli valoisa ja positiivinen. Barometriin vastanneiden yritysten mielestä suhdannetilanne myös koheni edelliseen kuuhun eli heinäkuuhun nähden. Elokuussa henkilöstöpalvelualan suhdannetilannetta
kuvaavan saldoluvun arvo oli 29, kun heinäkuussa
vastaavan saldoluvun arvo oli 19.
Koko palvelualan suhdannetilanne heikkeni hieman elokuussa edelliseen kuukauteen nähden. Palvelualan suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun
arvo oli elokuussa -11, kun heinäkuussa tämän
vastaava arvo oli -7.
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EK:n elokuisen Suhdannebarometrin vastaajat ennakoivat henkilöstöpalvelualan suhdanteiden heikkenevän hieman lähikuukausina mutta samalla
pessimismi on kuitenkin lieventynyt ja näkymät ovat
vähemmän synkät kuin kahtena edellisenä kuukautena. Henkilöstöpalvelualan suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli elokuussa -7, kun heinäkuussa vastaava arvo oli -31.
Koko palvelualan suhdanneodotukset olivat kohtalaisen vaimeat ja suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli -31.
Henkilöstöpalveluiden myynnin odotetaan kasvavan tulevan syksyn ajan. Odotukset toimialan henkilökunnan määrän kehityksestä ovat selvästi vaimeammat ja joinain kuukausina syksyn kuluessa
henkilökunnan määrän ennakoidaan myös vähenevän.
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Työnvälitys (TOL 78)

Henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihto

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

€ € €

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin
uusin havainto on kesäkuulta, jolloin henkilöstöpalvelualan (TOL 78) liikevaihto kasvoi viime vuoden
kesäkuuhun nähden noin 18 prosenttia. Edelliseen
kuukauteen eli toukokuuhun nähden henkilöstöpalveluiden liikevaihto väheni aavistuksen, eli reilut 0,5
prosenttia.
Koko muut palvelut -ryhmän liikevaihto kasvoi kesäkuussa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
nähden myös noin 18 prosenttia. Edelliseen kuukauteen eli helmikuuhun nähden liikevaihto kasvoi
noin 0,5 prosenttia.

Henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihto sisältää vuokraus-, rekrytointi, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo oli heinäkuussa 141,8
miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi viime vuoden heinäkuuhun nähden 10,2 prosenttia.
Tammi-heinäkuun yhteenlasketun liikevaihdon
arvo oli 942,5 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi
19,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
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Rekrytointipalveluiden liikevaihto • milj. €
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liikevaihdon
arvo oli heinäkuussa 124,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden heinäkuuhun nähden
7,8 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana liikevaihdon arvo oli yhteensä 801,9 miljoonaan euroa ja
liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 18,2 prosenttia.
Henkilöstövuokrauspalvelut on henkilöstöpalveluiden ylivoimaisesti suurin palveluryhmä. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli huhtikuussa noin 88 prosenttia henkilöstöpalveluiden
kokonaisliikevaihdosta.
HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN

Rekrytointipalvelut
Lähde: HPL Top 20 -liikevaihtotiedostelu
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liikevaihdon arvo oli heinäkuussa 3,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 39,9 prosenttia. Tammi-heinäkuun liikevaihdon arvo oli 33,0
miljoonaa euroa ja liikevaihdon arvo kohosi 41,9
prosenttia viimevuotista korkeammalle tasolle.
REKRYTOINTIPALVELUIDEN
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Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto • milj. €
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Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto • milj. €
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Ulkoistus- ja
alihankintapalvelut
liikevaihdon arvo oli heinäkuussa 11,2 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
nähden oli 22,8 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana liikevaihtoa kertyi yhteensä 71,0 miljoonaa euroa ja kasvua vuoden takaiseen verrattuna oli 12,3
prosenttia.
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUIDEN
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liikevaihdon arvo oli heinäkuussa 3,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kipusi 62,5 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuotta aiemmin.
Tammi-heinäkuun yhteenlasketun liikevaihdon arvo
oli 36,5 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 47,5 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.
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. AcademicWork
9. ManpowerGroup
10. Go On Yhtiöt
11. Lisäpalvelu
12. Selekta Henkilöstöpalvelut
13. Enersense
14. Värväämö (ent. Citywork)
15. Amiko
16. Folka (ent. Otiga)
17. Kaiku HR
18. Biisoni Group
19. Polarpro Henkilöstöratkaisut
20. Nordic JobCentre
1.

Työntekijäpula kannustaa
henkilöstöpalveluyrityksiä
houkuttelemaan lisätuntien
tekemiseen

kahdenkymmenen
suurimman yrityksen kokonaisliikevaihdon arvo
oli heinäkuussa 141,8 miljoonaa euroa. Tämä
on noin puolet koko alan liikevaihdosta. Henkilöstöpalveluiden myynnin odotetaan kasvavan
tulevan syksyn ajan, mutta työntekijämäärän
ei odoteta kasvavan. Rekrytointikäytännöt
muuttuvat hitaasti. Aiemmin osaajan saamiseen riitti työpaikkailmoitus hyvällä näkyvyydellä.
– Liikevaihtoa on mahdollista tehdä enemmän nykyisellä henkilöstömäärällä, jos työntekijöille saadaan järjesteltyä enemmän työHENKILÖSTÖPALVELUIDEN

Osaajapula on nyt ja tulevina
vuosina niin merkittävä, että
rekrytointi on asiakasyrityksille
Yritystuet ja edullinen
haasteellista.
Näin ollen
lainaraha
kysyntää
ovat mahdollistaneet yrityksille
henkilöstöpalvelualan
palveluilleisoja
on
investointeja.
jatkossakin.

tunteja. Värväämössä on panostettu siihen,
että osa-aikatyötä tekeville pyritään tarjoamaan
enemmän tunteja. Se lisää myös työntekijätyytyväisyyttä, Värväämön toimitusjohtaja Ville
Kulmala toteaa.
Alalla on edelleen paljon osa-aikaista työtä. Keväällä tehdyn Vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan osa työntekijöistä olisi valmis tekemään enemmän tunteja kuin tarjotaan. Osa
on tyytyväinen tuntimääräänsä, mutta saattaa
tehdä enemmän tunteja, kun siihen houkutellaan. Osa-aikaisten töiden yhdistäminen täysiksi tunneiksi ei aina ole mutkatonta, mutta
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Osaajapula näkyy henkilöstöpalvelualalla monesta eri näkökulmasta.
Kun rekrytointi on vaikeaa, asiakasyritykset kääntyvät ammattilaisten
puoleen. Toisaalta myös henkilöstöpalvelualan on edelleen kehityttävä
vastatakseen työntekijöiden toiveisiin, kuten yhdistelemällä osa-aikaisista töistä täysiä työtunteja halukkaille.

lisätuntien tarjoaminen on alan kasvun mahdollistaja tilanteessa, jossa työntekijöitä ei markkinoilla
ole enempää saatavilla.

Alalle heijastuu osaajapulan molemmat puolet

– Värväämön tulon myötä rakennusalan merkitys kasvoi, samoin tulimme suuremmaksi peluriksi
pääkaupunkiseudulla, Kulmala kuvailee suurimpia
muutoksia.

Henkilöstöpalvelualan suhdanteiden ennustettiin heikkenevän hieman lähikuukausina mutta samalla pessimismi on kuitenkin lieventynyt ja näkymät ovat vähemmän synkät kuin kahtena edellisenä
kuukautena. Suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli elokuussa -7, kun heinäkuussa vastaava arvo oli -31.
– Samanlaiset ovat myös Värväämön näkymät.
Emme näe tulevaisuutta synkkänä, mutta haasteita riittää ja tilanteet muuttuvat nopeasti. Osaaja- ja
tekijäpula on nyt ja tulevina vuosina niin merkittävä, että rekrytointi on asiakasyrityksille haasteellista. Näin ollen kysyntää henkilöstöpalvelualan palveluille on jatkossakin ja sen myötä tulevaisuuden
näkymät monia aloja paremmat, Kulmala kuvailee.

Cityworkistä Värväämöksi

Ville Kulmala

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

Ville Kulmala on Värväämön toimitusjohtaja
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Kesäkuussa 2021 Citywork osti Värväämön osakekannan ja tämän vuoden maaliskuussa Cityworkin henkilöstö- ja ulkoistusratkaisut siirtyivät Värväämö-brändin alaisuuteen.
– Värväämö oli tehnyt jo pitkään hyvää työtä nostaen esiin työntekijälähtöistä ajattelua. Toki myös
Citywork oli tehnyt samaa, mutta emme olleet osanneet brändätä asiaa yhtä hyvin kuin Värväämö. Niinpä päädyimme ottamaan käyttöön Värväämön nimen, Kulmala kertoo.
Tasan vuosi sitten Värväämön lukujen ollessa
ensi kertaa mukana Cityworkin luvuissa sijoitus
TOP20-listalla oli viidestoista, sijan ollessa nyt neljästoista.

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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