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Tiivistelmä 

Perheyrittäjyys sekä työn ja perhe-elämän tasapainottaminen ovat saaneet viime vuosina huo-
miota julkisuudessa, joukkotiedotuksessa ja poliittisissa ohjelmissa, niin Suomessa kuin muuallakin. 
Perheyritysten kansantaloudellinen merkitys työllisyyden ja kasvun pääsiallisena lähteenä on vähi-
tellen alettu ymmärtää. Akateeminen intressi perheyrittäjyyttä kohtaan on tuoretta, mutta nousussa. 
Myös tarve työllisyyden ja hoitovelvoitteiden kombinaation helpottamiseen on tiedostettu. Työelä-
män ja perhe-elämän yhdistämiseen liittyvä tutkimus on kuitenkin painottunut palkansaajien tut-
kimiseen ja organisaatioiden perheystävällisiin toimenpiteisiin. Perheen ja yritystoiminnan yhdis-
täminen on sen sijaan ollut näkymätön julkisessa keskustelussa. Perheyrityksissä perhettä ja työtä ei 
voi irrottaa toisistaan samalla tavalla kuin palkansaajilla, sillä samat ihmiset toimivat sekä yrityk-
sessä että perheessä. Perhe/yritys-rajapintaan painottuvalle tutkimukselle on nähty lisätarvetta. 

Tämän tutkimuksen pääongelmana on työn ja perheen yhteensovittaminen perheyrityksissä. 
Ensimmäinen osaongelma on työn ja perheen yhteensovittaminen yleensä ja erityisesti perheyrityk-
sissä. Toinen osaongelma on perhe- ja yrityssysteemien dynamiikka. Tutkimus on osa Turun kaup-
pakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen PK-Instituutin perheyrittäjyyshan-
ketta, jonka eräänä osa-alueena on yrityksen ja perheen välinen toimintakenttä. Hankkeeseen liit-
tyvä haastatteluaineisto on kuvaava otos suomalaisesta pk-yrityskentästä, mutta analysoimani osuus 
koskee vain perheyrityksiä. Koko tutkimuksen populaatio on 497 yritystä ja vastausprosentti 39,4%. 
Tutkimus on kvantitatiivinen. Aineiston analyysi on aineistolähtöinen, ja analyysimenetelminä ovat 
monimuuttujamenetelmät faktorianalyysi ja klusterianalyysi sekä X2-riippumattomuustestit ja ris-
tiintaulukot. Tavoitteena oli ryhmitellä sekä muuttujia että havaintoja ja tarkastella löydettyjen ryh-
mien taustaa mielenkiintoisimpien taustamuuttujien avulla. 

Analyysissä löydetyt ulottuvuudet voitiin asettaa perhe-yritys-jatkumolle, sillä osa niistä liit-
tyy enemmän yrityksen liiketoiminnan dynamiikkaan ja osa enemmän perheen dynamiikkaan. Ti-
lannetta voidaan kuvata kahtena vaakakuppina, jossa toisessa vaakakupissa painavat yrityksen toi-
mintaan liittyvät asiat, toisessa puolestaan perheeseen liittyvät asiat. Tutkimuksessa löydettiin myös 
mielenkiintoisia yhteyksiä taustamuuttujien suhteen. Analyysin tuloksista voidaan tehdä se johto-
päätös, että perheyrittäjyysaineistoon vastaajien mielestä perheen ja yrityksen vuorovaikutukseen 
liittyvät asiat perheyrityksissä ovat pääasiassa kunnossa. Tässä tutkimuksessa ei löydetty merkkejä 
perheen ja yritystoiminnan vastakkainasettelusta, vaan jatkumosta, jonka päissä olevat vaakakupit ja 
niissä olevat tekijät kallistelevat vaakaa puolelta toiselle, samanaikaisen perheen ja työn, perheen ja 
yrityksen, läsnäolon vallitessa. 

Asiasanat perheyrittäjyys, työn ja perhe-elämän tasapaino 

Muita tietoja  

 


