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Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät 
paranivat helmikuussa. Alan yritysten arvio 
tämänhetkisestä suhdannetilanteesta 
kuitenkin heikkeni selvästi. Henkilöstöpal-
velualan yritykset arvioivat oman suhdan-
netilanteensa hyvin samankaltaiseksi kuin
palvelualan yritykset kokonaisuudessaan.

Henkilöstöpalveluiden liikevaihdon arvo 
oli tammikuussa  113,1 miljoonaa euroa ja 
liikevaihto laski viime vuoteen verrattuna 
3,9 prosenttia. 

Henkilöstöpalvelualan suhdannenäkymät 
kohentuivat

EK:n suhdannetiedustelun mukaan henkilöstöpalvelu-
alan suhdannenäkymät paranivat helmikuussa edelliseen 
kuukauteen verrattuna. Alan suhdannenäkymiä kuvaavan 
saldoluvun arvo oli helmikuussa 17, kun viime tammikuussa 
vastaava saldoluku oli 0. Koko palvelualan suhdannenä-
kymät olivat helmikuussa henkilöstöpalvelualan näkymiä 
synkemmät ja koko palvelualan suhdannenäkymien saldo-
luku oli -6. Suhdannenäkymät eivät juurikaan muuttuneet 
tammikuuhun verrattuna. 

Henkilöstöpalvelualan suhdannetilanne puolestaan heik-
keni helmikuussa selvästi tammikuuhun verrattuna. Koko 
palvelualan suhdannetilanne on ollut jo pitkään henkilös-
töpalvelualan suhdannetilannetta heikompi. Koko palve-
lualan suhdannetilanne heikkeni helmikuussa aavistuksen 
tammikuuhun verrattuna. 

Työntekijöiden määrän odotetaan kehittyvän 
positiivisesti

Henkilöstöpalvelualan myyntiodotukset lähikuukausille 
olivat EK:n suhdannetiedustelun mukaan varovaisen po-
sitiiviset. Myös työntekijöiden määrän odotettiin hieman 
kasvavan. 

Tilastokeskuksen julkaiseman liikevaihtoindeksin mukaan 
työllistämistoiminnan liikevaihto jatkoi yhä kasvuaan vuo-
den takaiseen ajankohtaan verrattuna. Uusimmat tiedot 
ovat viime vuoden joulukuulta ja kasvua sitä edellisen vuo-
den joulukuuhun verrattuna oli noin 6 prosenttia. Muiden 
palveluiden liikevaihdon kasvu on ollut selvästi hitaampaa 
ja viime vuoden joulukuussa kasvua sitä edellisen vuoden 
joulukuuhun nähden oli noin 2 prosenttia.
 
Koronavirus vakava hidaste talouden rattaille

Huoli koronavirusepidemian laajenemisesta on aiheuttanut   
talouteen vakavia uhkakuvia. Pörssikurssit ovat viimeisen 
kuukauden aikana laskeneet kautta maailman ja USA:n ja 
Iso-Britannian keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorkojaan 
tukeakseen vaikeuksissa olevia kansantalouksiaan. 

Kiinan talous on ollut käytännössä pysähdyksissä jo lähes 
kaksi kuukautta, millä on ollut hyvin laajat vaikutukset koko 
maailmantalouteen. Suomessa kuluvaa vuotta koskevia 
talousennusteita on laskettu ja sama suunta tulee luultavas-
ti vielä jatkumaan lähikuukausina.
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HENKILÖSTÖPALVELUIDEN LIIKEVAIHTO, milj.€  *
Alkuvuoden liikevaihto kääntyi laskuun

Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) liikevaihtotieduste-
lussa kysytään 20 suurimman alan yrityksen kuukausittaisia 
liikevaihto- ym. tietoja. Tietoja kysytään henkilöstövuokraus-, 
rekrytointi-, ulkoistus- sekä henkilöstöpalveluiden lisäpalve-
luiden osalta. Näiden palveluryhmien yhteenlasketusta liike-
vaihdosta muodostuu henkilöstöpalveluiden liikevaihto. 

HPL:n liikevaihtotiedustelun mukaan henkilöstöpalveluiden 
liikevaihto oli vuoden 2020 tammikuussa 113,1 miljoonaa eu-
roa. Vuoden 2019 tammikuuhun verrattuna liikevaihto laski 
3,9 prosenttia. Mikäli liikevaihdon muutoksessa huomioidaan 
yritysostojen merkitys, väheni henkilöstöpalveluiden liike-
vaihto viime vuoden tammikuuhun verrattuna 4,9 prosenttia.
 

Henkilöstövuokraus määrää tahdin 

Henkilöstöpalveluiden tammikuun 2020 liikevaihdosta 87 
prosenttia muodostui henkilöstövuokrauspalveluista. Tam-
mikuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo 
oli 98,9 miljoonaa euroa ja laskua edellisvuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna oli 1,3 prosenttia.  

 Rekrytointipalvelut

Tammikuussa rekrytointipalveluiden liikevaihto oli 2,4 mil-
joonaa euroa, mikä oli 11,1 prosenttia vähemmän kuin viime 
vuoden tammikuussa.

 REKRYTOINTIPALVELUIDEN  LIIKEVAIHTO, mij. €  *
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Ulkoistus- ja alihankintapalvelut

Tammikuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihto 
oli 8,7 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 34,9 prosentin laskua 
edellisvuodesta. 

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut on henkilöstövuokrauksen 
jälkeen toiseksi suurin henkilöstöpalveluiden ryhmä. Kuukau-
sittain liikevaihto vaihtelee vähän.

Henkilöstöpalvelualan lisäpalvelut

Henkilöstöpalveluiden lisäpalveluihin kuuluvat valmennus- ja 
koulutuspalvelut, uudelleensijoittumispalvelut, soveltuvuus-
arvioinnit ja työnantajamielikuvakampanjat. Lisäpalveluiden 
liikevaihto oli tammikuussa 3,1 miljoonaa euroa, mikä oli 119,2 
prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammikuussa.

Henkilöstöpalvelualan lisäpalveluiden liikevaihto on kasvanut 
viimeisen vuoden aikana selvästi muutamaa poikkeavaa kuu-
kautta lukuun ottamatta. Erityisesti valmennus- ja koulutuspal-
velut ovat lisääntyneet nopeasti. Yhtenä syynä lisäpalveluiden 
kasvuun on ryhmärajojen täsmentäminen, sillä osa aiemmin 
rekrytointipalveluksi luokiteltua liikevaihtoa kirjataan nyt 
lisäpalveluiden piiriin. Kesäkuukausina liikevaihto pienenee 
säännöllisesti.
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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 työnanta-
ja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. HPL on yksi Elinkeino-
elämän keskusliiton (EK) jäsenliitoista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja

Merru Tuliara
merru.tuliara@hpl.fi 
p. 040 562 6466

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL
Eteläranta 10, 00131 Helsinki
hpl.fi 
Twitter @HPL_liitto

HPL:n liikevaihtotiedusteluun vastaa 20 
merkittävää henkilöstöpalvelualan yritystä. 
Henkilöstöpalvelut sisältävät tässä kyselyssä 
henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, 
ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä henkilöstö-   
palveluiden lisäpalvelut. Yrityksillä on tämän lisäk-
si myös muuta liiketoimintaa. 

HPL TOP 20 -yritysten rakenne on toistuvasti 
muuttunut fuusioiden myötä. Kun nämä muutok-
set tapahtuvat TOP 20 -ryhmän sisällä, ne eivät 
vaikuta yhteenlaskettuun liikevaihtoon.
 
Liikevaihto kuitenkin muuttuu, jos yrityksiä os-
tetaan 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.
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