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VMP vahvistaa asemaansa kaupan alan henkilöstövuokrauksessa ostamalla Henkilöstöratkaisu Ext-
raajat Oy:n 
 
VMP Oyj jatkaa strategiansa mukaista henkilöstöpalvelumarkkinan konsolidaatiota ostamalla Henkilöstörat-
kaisu Extraajat Oy:n. Extraajat tarjoaa henkilöstövuokrauspalveluita valtakunnallisesti ja keskittyy erityisesti 
kaupan toimialan asiakkaisiin ja työntekijöihin. 
 
Extraajilla on toimipisteet Helsingissä, Turussa ja Tampereella.  Yhtiö on perustettu vuonna 2012, ja yhtiö 
palvelee vuositasolla yli 900 asiakasta ja työllistää noin 5 000 henkilöä. Yhtiö tunnetaan vahvasta kaupan 
toimialan osaamisesta, hyvästä asiakaspalvelusta ja erittäin korkeasta toimitusvarmuudesta. Henkilöstörat-
kaisu Extraajien edellisen tilikauden liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 1,7 miljoonaa 
euroa. 
 
Yrityskauppa vahvistaa VMP:n asemaa erityisesti kaupan toimialalla ja tasapainottaa henkilöstövuokraustoi-
minnan    asiakastoimialoja. ”Olen erittäin tyytyväinen, että Extraajat on jatkossa osa VMP:tä. Extraajien ja 
HoReCaan keskittyvän Enjoy-konsernin yritysjärjestelyiden myötä asemamme palvelusektorilla on vahvistunut 
merkittävästi. Kaupan ja HoReCan toimialat ovat kiinnostavia niiden vakaan kasvun vuoksi ja hankkimillamme 
yhtiöillä on odotettavissa myös keskinäisiä synergioita.”, sanoo VMP Oyj:n toimitusjohtaja Juha Pesola. 
 
”Näemme kaupan toimialalla paljon kasvupotentiaalia ja mahdollisuuksia tuottaa asiakkaille uusia palveluita. 
Kehittäminen ja kehittyminen edellyttävät resursseja ja halua panostaa kasvuun. Ajatukset toimialan tulevai-
suudesta olivat VMP:n kanssa yhteneväisiä ja uskon vahvasti, että yhdessä tekemällä Extraajien hyvä menes-
tys saa jatkoa”, toteaa Extraajien toimitusjohtaja Jussi Siiriäinen.   
 
VMP rahoittaa yrityskaupan pankkilainalla ja kassavaroillaan. Kiinteä velaton kauppahinta on noin 7 miljoonaa 
euroa. 
 
Lisätietoja: 
 
Juha Pesola, VMP Oyj, toimitusjohtaja 
juha.pesola@vmp.fi 
puh. +358 (0)40 307 5105 
 
 

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauk-
sen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on aut-
taa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen lisäksi 
Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, Voima-, 
Enjoy-, Personnel-, Eezy- ja Alina-brändit. 
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Täydennys VMP Oyj:n 14.02.2019 klo 15:30 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Henkilöstörat-
kaisu Extraajat Oy:n yrityskauppaa 



Liittyen VMP Oyj:n 14.02.2019 kello 15.30 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Henkilöstöratkaisu Ext-
raajat Oy:n yrityskauppaa, VMP julkaisee olennaiset tiedot Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy:n tilinpäätöksestä 
tilikaudelta 1.10.2016-30.9.2017 ja Henkilöstöratkaisu Extraajat -konsernin alustavasta tilinpäätök-
sestä 1.10.2017-30.9.2018: 

(1 000 euroa) 

Henkilöstöratkaisu  
Extraajat -konserni 

1.10.2017-30.9.2018 
(tilintarkastamaton) 

Henkilöstöratkaisu 
Extraajat Oy 

1.10.2016-30.9.2017 
(tilintarkastettu) 

Liikevaihto 19 798 14 544 

Käyttökate 1 729 811 

Liikevoitto 1 653 753 

Oma pääoma 1 710 826 

Tase yhteensä 5 559 3 387 

Nettovelka -3 337 -1 897 

Henkilöstöratkaisu Extraajat Oy on perustanut tilikauden 1.10.2017-30.9.2018 aikana 8 uutta tytäryhtiötä. 
Emoyhtiöstä on tehty tilikaudella liiketoimintasiirrot uusille tytäryhtiöille. 

Lisätietoja: 

Juha Pesola, VMP Oyj, toimitusjohtaja 
juha.pesola@vmp.fi 
puh. +358 (0)40 307 5105 

Hyväksytty neuvonantaja:  
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, puh. +358 (0)10 546 7934 

VMP on suomalainen henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman henkilöstövuokrauk-
sen, rekrytoinnin ja organisaation kehittämisen sekä itsensätyöllistämisen palveluita. VMP:n tehtävänä on 
auttaa yrityksiä ja ihmisiä menestymään muuttuvassa työelämässä. VMP palvelee asiakkaitaan Suomen li-
säksi Ruotsissa ja sillä on rekrytointipiste Romaniassa. VMP-konserniin kuuluvat VMP Varamiespalvelu-, 
Voima-, Enjoy-, Personnel-, Eezy- ja Alina-brändit. 

 


