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Pääomasijoitusalan vaikuttavuus 
Suomessa 2017
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Pääomasijoittajat ovat vaikuttava
työllistäjä ja viennin edistäjä Suomessa –
kohdeyhtiöt kasvavat kaksinumeroisin luvuin
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21 mrd. €
kohdeyritysten

liikevaihto

6 %  
suomalaisten yritysten

liikevaihdosta

81 000 
työntekijää

kohdeyrityksissä

6 % 
suomalaisten yritysten

henkilöstömäärästä



Pääomasijoittajat ovat merkittävä 
omistajaryhmä Suomessa
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Pääomasijoittajaomisteisten yritysten osuus kaikista Suomen yrityksistä

Yhteensä vaikuttavuusseurantaan osallistuneiden pääomasijoittajien omistamien noin 500 suomalaisen yrityksen yhteenlaskettu 
liikevaihto oli vuonna 2017 noin 21 miljardia euroa. Yritykset työllistivät Suomessa yhteensä yli 80 000 henkilöä. Tämä on noin 6 % 
kaikkien suomalaisten yritysten liikevaihdosta ja Suomen henkilöstömäärästä.

Lähteet: Pääomasijoittajat, Tilastokeskus, Talouselämä, Asiakastieto
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Kohdeyhtiöt kasvavat kaksinumeroisin luvuin

Lähteet: Pääomasijoittajat, Tilastokeskus

Suomalaisten pääomasijoittajien suomalaiset kohdeyhtiöt kasvoivat vuonna 2017 liikevaihdolla mitattuna peräti 19,5 %, mikä 
tarkoittaa lähes 70 % nopeampaa kasvua vuoteen 2016 nähden. Henkilöstömäärän kehitys kohdeyhtiöissä jatkaa myös vahvalla 
kasvu-uralla – vuonna 2017 suomalaisyritysten globaalin henkilöstömäärän muutos ylsi 14,2 %:iin, ja Suomessa kohdeyhtiöiden 
yhteenlaskettu henkilöstö kasvoi 12,6 %.

10,0 %
11,7 %

19,5 %

-1,4 %

1,7 %

6,1 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

2015 2016 2017

Liikevaihdon muutos (globaali)

Pääomasijoittajien salkkuyhtiöt

Suomen yritykset

7,3 %

13,0 % 12,6 %

-0,8 %

0,5 %
2,2 %

-2,0 %
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %

10,0 %
12,0 %
14,0 %

2015 2016 2017

Henkilöstömäärän muutos
(Suomi)

Pääomasijoittajien salkkuyhtiöt

Suomen yritykset



Kohdeyhtiöiden viennissä vahvaa kasvua

6 Lähteet: Pääomasijoittajat, Tilastokeskus

Suomalaisten pääomasijoittajien kotimaisista kohdeyhtiöistä noin 40% kasvatti vientiään vuonna 2017. Pääomasijoitettujen 
kohdeyritysten yhteenlaskettu vienti kasvoi vuoden 2017 aikana ennätykselliset 40,7 %. Suomen tavara- ja palveluviennin kasvu ylsi 
vuonna 2017 11 %:iin.
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Metodologia
• Pääomasijoittajien kohdeyhtiöiden vaikuttavuusseuranta toteutetaan kyselyllä suomalaisille 

pääomasijoittajille. Kyselyyn vastanneet 42 pääomasijoittajaa ilmoittivat tiedot noin 500 
kohdeyrityksestä. Vastausprosentti oli noin 86 %.

• Tietoja täydennettiin ulkomaisten pääomasijoittajien omistusten osalta julkisista lähteistä. 

• Vuodesta 2011 lähtien kerätty aineisto koostuu tällä hetkellä 1 154 yhtiöstä, joista suomalaisia 
yrityksiä on 970 kappaletta.
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