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HPL TOP 20 liikevaihtotiedustelu 2/2020

Talouskatsaus
Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät
synkkenivät maaliskuussa.
Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo
oli helmikuussa 112,8 miljoonaa euroa ja
liikevaihto laski viime vuoteen verrattuna
1,4 prosenttia.

PALVELUIDEN SUHDANNENÄKYMÄT
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Lähde: EK
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Lähde: Tilastokeskus

Maaliskuun suhdannetiedustelun vastaukset kerättiin pääosin heti maaliskuun alussa eli ennen koronakriisin eskaloitumista ja valmiuslain mahdollistamien poikkeustoimien
käyttöönottoa. Vaikka suhdannenäkymien arvioitiin heikkenevän jo tuolloin, vastauksissa ei kuitenkaan vielä näy
koronakriisistä aiheutuneet monin tavoin poikkeukselliset
olosuhteet. Alan suhdannetilanne heikkeni hyvin nopeasti
vastausten antamisen jälkeen. Tästä syystä raportista on jätetty pois tiettyjä suhdannetilannetta ja -näkymiä koskevia
osioita, koska se antaisi virheellisen kuvan alan näkymistä
tällä hetkellä.
Vaikka koronakriisi ei ollut vielä eskaloitunut maaliskuun alkupuolella, henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät heikkenivät voimakkaasti maaliskuussa edelliseen kuukauteen
verrattuna. Alan suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun
arvo oli maaliskuussa -13, kun helmikuussa saldoluku oli vielä 17. Myös koko palvelualan suhdannenäkymät synkkenivät
helmikuuhun nähden. Koko palvelualan suhdannenäkymien saldoluku laski helmikuun -6:sta maaliskuun -22:een.

Työllistämistoimialan kasvu hidastui jo tammikuussa
Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin mukaan
työllistämistoiminnan liikevaihto jatkoi tammikuussa yhä
kasvuaan. Toimialan liikevaihto kasvoi viime vuoden tammikuuhun verrattuna noin 4 prosenttia. Työllistämistoiminnan
liikevaihdon kasvu on kuitenkin selvästi hidastunut viimeisen puolen vuoden aikana sitä edeltäneeseen usean vuoden mittaiseen nopean kasvun vaiheeseen verrattuna.

PALVELUIDEN LIIKEVAIHTO
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Muiden palveluiden liikevaihdon kasvu on ollut pitkään
työllistämistoiminnan liikevaihdon kasvua hitaampaa. Tämän vuoden tammikuussa muiden palveluiden liikevaihto
kuitenkin kasvoi vuoden takaiseen ajankohtaan nähden
4 prosenttia, eli saman verran kuin työllistämistoiminnan
liikevaihto.
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HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€
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Henkilöstöpalveluiden liikevaihto hienoisessa
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Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotiedustelussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia
liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-,
rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalveluiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liikevaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto.
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HENKILÖSTÖVUOKRAUSPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€
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HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden
liikevaihto oli vuoden 2020 helmikuussa 112,8 miljoonaa
euroa. Vuoden 2019 helmikuuhun verrattuna liikevaihto laski
1,4 prosenttia. Tammi-helmikuun yhteenlaskettu liikevaihto oli
225,9 miljoonaa euroa ja laskua viime vuoteen nähden oli 1,8
prosenttia. Mikäli liikevaihdon muutoksessa huomioidaan yritysostojen merkitys, väheni henkilöstöpalveluiden liikevaihto
viime vuoden helmikuuhun verrattuna 2,3 prosenttia.
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Henkilöstövuokraus määrää tahdin
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Henkilöstöpalveluiden helmikuun 2020 liikevaihdosta 88
prosenttia muodostui henkilöstövuokrauspalveluista. Helmikuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo
oli 98,7 miljoonaa euroa ja nousua viime vuoden vastaavaan
ajankohtaan verrattuna oli 1,1 prosenttia. Tammi-helmikuun
aikana liikevaihtoa kertyi 197,6 miljoonaa euroa ja kasvua
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 0,6 prosenttia.

Rekrytointipalvelut
REKRYTOINTIPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, mij. €
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Helmikuussa rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa, mikä oli 0,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Tammi-helmikuun liikevaihdon arvo oli 4,7
miljoonaa euroa ja liikevaihto supistui viime vuoteen nähden
5,1 prosenttia.

Talouskatsaus
ULKOISTUS- JA ALIHANKINTAPALVELUT
LIIKEVAIHTO, milj.€

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut
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Ulkoistus- ja alihankintapalvelut on henkilöstövuokrauksen
jälkeen toiseksi suurin henkilöstöpalveluiden ryhmä. Kuukausittain liikevaihto vaihtelee vähän.
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HENKILÖSTÖPALVELUALAN LISÄPALVELUT
LIIKEVAIHTO, milj. €
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Helmikuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto oli
8,5 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 33,2 prosentin laskua edellisvuodesta. Tammi-helmikuun yhteenlaskettu liikevaihto oli
17,2 miljoonaa euroa ja laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden oli 33,2 prosenttia.
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Henkilöstöpalvelualan lisäpalvelut
Henkilöstöpalveluiden lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja
koulutuspalvelut, uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuusarvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat. Lisäpalveluiden
liikevaihto oli helmikuussa 3,3 miljoonaa euroa, mikä oli 96,7
prosenttia enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Yhteenlaskettu liikevaihto tammi-helmikuun ajalta oli 6,4 miljoonaa
euroa ja kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna oli 115,6 prosenttia.
Henkilöstöpalvelualan lisäpalveluiden liikevaihto on kasvanut
viimeisen vuoden aikana selvästi muutamaa poikkeavaa kuukautta lukuun ottamatta. Erityisesti valmennus- ja koulutuspalvelut ovat lisääntyneet nopeasti.
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Talouskatsaus
HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20
merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä.
Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä
henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut,
ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalvelut. Yrityksillä on tämän lisäksi myös muuta liiketoimintaa.
HPL TOP 20 -yritysten rakenne on toistuvasti
muuttunut fuusioiden myötä. Kun nämä muutokset tapahtuvat TOP 20 -ryhmän sisällä, ne eivät
vaikuta yhteenlaskettuun liikevaihtoon.
Liikevaihto kuitenkin muuttuu, jos yrityksiä ostetaan TOP 20 -ryhmän ulkopuolelta. Tällaisessa
tilanteessa ryhmän liikevaihto ja siitä laskettu
liikevaihdon kasvuprosentti eivät enää vastaa
aidosti alkuperäisen ryhmän kasvua.
Tiedustelun toteuttaa kuukausittain HPL:n
toimesta EK.

Henkilöstöpalveluala
– Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään

Henkilöstöpalveluyritysten liitto (HPL) ry on henkilöstöä
vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien
yritysten työnantaja- ja toimialaliitto.
HPL:ssä on jäsenenä noin 300 jäsenyritystä. Liitto hoitaa
henkilöstöpalvelualan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenliitoista.
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