Perheyritykset ovat
suomalaisen yhteiskunnan
selkäranka ja moottori

Perheyritykset:
...Luovat työpaikkoja

...Ovat kasvuyrityksiä

• Kaikista Suomen työllistävistä yrityksistä
70 % on perheyrityksiä
• Perheyritykset työllistävät noin 40 % koko
yrityssektorin henkilöstöstä ja ne luovat noin
30% yrityssektorin jalostusarvosta. [1]

• Markkinatalousmaissa vuosikymmenen mittapuulla perheyritysten kasvu on vahvempaa
kuin muulla tavoin omistettujen yritysten. [6]

...Investoivat ja innovoivat
• Noin kolmasosa yrityssektorin nettoinvestoinneista tulee perheyrityksiltä. [2]
• Jokainen perheyritysten sijoittama euro tutkimukseen ja kehitykseen tuottaa enemmän
patentteja, uusia tuotteita ja tuloja kuin muiden yritysmuotojen sijoitukset. [3]
...Kannattelevat koko maata
• Alueilla, joilla on paljon perheyrityksiä, syntyy
enemmän patentteja kuin muilla alueilla. [4]
• Perheyritysten osuus alueiden yrityksistä
vaihtelee 64 %:sta (Kainuu) ja 85 %:iin (Ahvenanmaa). [5]

...Toimivat vastuullisesti kriiseissä
• Perheyritykset eivät irtisano yhtä herkästi
henkilöstöä kuin muulla tavoin omistetut yritykset. [7]
• Erityisesti yhden tai useamman sukupolvenvaihdoksen tehneet perheyritykset pitävät
työllisyyden vakaana myös matalasuhdanteissa. [8]
...Välittävät sinusta
• Suomalaiset pitävät perheyrityksiä hyvinä
työnantajina, jotka kohtelevat työntekijöitään
tasapuolisesti. [9]
• Perheyrityskulttuuriin kuuluu yleensä vahvasti sidosryhmistä ja ympäröivästä yhteisöstä
huolehtiminen. [10]

Perheyritysten liitto:
• Perheyritysten liitolla on noin 450 jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 180 000
ihmistä.
• Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on
noin 36 miljardia euroa. Tyypillisen jäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se
työllistää noin 50 ihmistä (mediaani).
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