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1  JOHDANTO 

 

Perheyritysten vaikuttavuustutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa pelkästään 

Satakunnan talousalueella. Kvantitatiivisen haastattelututkimuksen otanta oli 100 yritystä, 

joiden kokoamisesta vastasi Satakunnan Perheyritysverkoston työryhmä. 

Tutkimusaineiston keräämisestä ja analysoinnista vastasi Satakunnan 

ammattikorkeakoulu. Perheyritysten vaikuttavuustutkimus tehtiin keväällä 2010 ja siihen 

vastasi 40 yritystä. Vastausprosentti oli täten (40 %), jota voidaan pitää riittävänä 

validiteetin kannalta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Satakuntalaisen perheyrityksen profiili ja taloudellinen 

vaikuttavuus Satakunnan alueella sekä verrata saatuja tuloksia yleiseen satakuntalaiseen 

yrityskenttään. Tutkimuksen tarkasteluvuosi on 2008. Tarkasteluvuoden valinta pohjautuu 

tilinpäätöstietojen saamiseen kaikilta otokseen valituilta yrityksiltä.  

 

 

  Satakuntalaisten perheyritysten yhteiskunnallinen vaikuttavuus  
lähestyy miljardin euron tasoa 

 
Yritykset työllistävät selvästi keskimääräistä enemmän 

 
Satakunnassa toimii neliportaisen perheyrittäjyyden määritelmän mukaan tasan sata 
perheyritystä. Lähes kaikki yritykset toimivat joko teollisuuden, rakentamisen tai kaupan 
toimialalla. Perheyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 1,3 miljardia euroa, joka on noin 
10 % kaikkien satakuntalaisten yritysten liikevaihdosta, vaikka perheyrityksiä on määrältään 
alle prosentti. 

Satakunnan perheyritykset työllistävät keskimäärin 70 henkilöä eli yhteensä noin 7000 
henkilöä. Tämä on huomattavasti enemmän kuin satakuntalaiset yritykset keskimäärin. 
Yrityksistä enemmistö aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan tai lisätä sitä. Perheyritysten 
henkilöstösuunnitelmista voidaan todeta, että taantumankin aikana yritykset panostavat 
suunnitelmallisesti henkilöstön ja sitä kautta yritysten osaamisen kasvuun. 

Jos tutkimukseen vastanneet perheyritykset edustaisivat keskimäärin koko otosta, voitaisiin 
todeta sadan satakuntalaisen perheyrityksen maksamien palkkojen, veroluonteisten maksujen 
ja verokertymien olevan yhteensä puolen miljardin euron luokkaa ja kotimaahan kohdistuvien 
ostojen olevan myös puolen miljardin euron luokkaa. Satakuntalaisten perheyritysten 
yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikuttavuus maakunnassa on näin ollen erittäin 
huomattava. 
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2 TUTKIMUSAINEISTO 

 

Satakunnan Perheyritysverkoston työryhmä oli valinnut otokseen 115 satakuntalaista 

perheyritystä. Otoksen kriteereinä käytettiin neliportaista perheyrityksen määritelmää, jotka 

ovat: 1) äänivaltaenemmistö perheen jäsenillä, 2) äänivaltaenemmistö välillistä tai 

välitöntä, 3) vähintään yksi saman perheen jäsen tai suvun jäsen tai hänen laillinen 

edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa ja 4) vähintään yksi 

sukupolvenvaihdos tehty, tekeillä tai vähintään harkinnassa. Kvantitatiivinen 

haastattelututkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä neljällä henkilökohtaisella 

haastattelulla. Haastatteluiden edetessä saatiin tieto 15 yrityksen kuulumattomuudesta 

perheyrityksen määritelmän kriteereihin, joten lopulliseksi otannaksi jäi 100 yritystä (Liite). 

Yrityksistä 53 lupautui antamaan haastattelun ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä, 

mutta lopullinen kyselyyn vastanneiden määrä oli 40. Tutkimukseen kieltäytyi 

osallistumasta 17 yritystä, 13 haastateltavaa ei koskaan tavoitettu ja 17 yrityksen 

toimitusjohtajat olivat liian kiireisiä sopimaan haastatteluajankohtaa.  

 

Kohdeyritysten liikevaihtoa ja henkilöstömäärää koskevissa osioissa on käytetty Fonecta 

Finderin antamia taloustietoja. Liikevaihtoa koskevat luvut saatiin 90 yritykseltä ja 

henkilöstön määrää koskevat luvut 88 yritykseltä. Edellä mainitut luvut olivat tiedossa jo 

ennen varsinaisia haastatteluja, jolloin voitiin varmistua vastanneiden osalta lukujen 

oikeellisuudesta ja näin ollen olettaa muidenkin yritysten tunnuslukujen olevan ajan tasalla. 

 

Perheyrittäjyyttä koskevia tuloksia vertailtiin vastaaviin toiminta-alueella yleisesti toimiviin 

yrityksiin. Näitä tietoja kerättiin Tilastokeskuksen, Satamittarin ja Perheyritysten liiiton 

barometreistä. 
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3 TOIMIALAJAKAUMA SATAKUNNASSA YLEISESTI JA 
PERHEYRITYSTEN OTANTA 

 

 
 

Satakunnassa (Satamittari 2010) suurin toimiala on teollisuus (60 %), toisena tulee 

kauppa, majoitus ja ravitsemusala (20 %) ja kolmantena rakentaminen (8 %). Satakunnan 

perheyrittäjien otannan 100 yrityksen suurimmat toimialat ovat kauppa, majoitus ja 

ravitsemustoiminta (34 %), teollisuus (26 %) ja rakentaminen (20 %). Perheyritysten 

toimialajakaumassa on tämän mukaan nähtävissä eroa yleiseen satakuntalaiseen 

toimialajakaumaan. Ero on selkein teollisuuden ja rakentamisen kohdalla. 

Satakuntalaisista perheyrityksistä yli puolet sijoittuu kaupan ja rakentamisen toimialoille. 

 

 

4 SATAKUNTALAISESTA PERHEYRITTÄMISESTÄ 
 

Suurin osa (70 %) perheyrityksistä on perustettu ennen vuotta 1980. Tutkimukseen 

vastanneista (40) yrityksistä 18 oli perustettu vuosina 1950–1980, 10 ennen vuotta 1950 ja 
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12 vuoden 1980 jälkeen. Toimintaiältään vanhin yritys on perustettu jo 1890-luvulla. 

Perheyritysten perustamisvuoden mediaani on 1965.  

 

Vastanneista yrityksistä 31:llä oli takanaan sukupolvenvaihdos. Yrityksistä 24 oli läpikäynyt 

sukupolvenvaihdoksen yhden kerran, viisi yritystä kaksi kertaa, yksi yritys kolme kertaa ja 

yksi yritys neljä kertaa. Sukupolvenvaihdosta ei ollut tulossa 23 yritykselle, kymmenelle 

yritykselle oli sukupolvenvaihdos tulossa seuraavan viiden vuoden aikana, kuudelle 

yritykselle sukupolvenvaihdos oli tulossa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja yhdellä 

yrityksellä ei ollut vielä tietoa tulevista sukupolvenvaihdoksista. 

 

Valtaosassa yrityksistä (37/40) perheen omistusosuus on 100 prosenttinen. Kolmella 

yrityksellä omistusosuus oli kahden kolmasosan luokkaa. Samassa suhteessa on myös 

perheiden määräysvalta yrityksissä. Vastanneiden osalta voidaan päätellä, että 

satakuntalaiset perheyritykset ovat lähes sataprosenttisesti perheiden omistuksen ja 

määräysvallan alaisia. 

 

Koko otannasta (100) katsottuna 96 yrityksellä yritysmuotona on osakeyhtiö. Kolmella 

perheyrityksellä on yritysmuotona kommandiittiyhtiö ja yhdellä avoin yhtiö. Haastatteluiden 

yhteydessä kävi ilmi, että toimintaiältään vanhemmat yritykset olivat historiansa aikana 

vaihtaneet toimintamuotoaan. Joillakin vanhemmilla yrityksillä myös nimi oli muuttanut 

muotoaan tai vaihtunut kokonaan. 
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5 PERHEYRITYSTEN LIIKEVAIHTO VUONNA 2008 
 

  
Perheyritysotannan 
liikevaihto M€ 

Vastanneiden perheyritysten 
liikevaihto M€ 

Satakunnan kaikkien 
yritysten liikevaihto M€ 

Yhteensä  1 195  635   14 156 

Keskiarvo  13  16  1 

Minimi  0,4  0,4    

Maksimi  150  150    

Mediaani  5  4    

Yrityksiä  90 40  14 045 
 

Perheyritysten liikevaihtoa koskevassa tarkastelussa on otettu huomioon otannan 90 

yritystä, joiden liikevaihtoa koskevat tiedot on haettu Fonecta Finderin tietokannoista. 

Tutkimukseen vastanneiden perheyritysten (40) liikevaihdon keskiarvo vuonna 2008 oli 16 

miljoonaa euroa. Kokonaisotoksesta 90 perheyrityksen liikevaihdon keskiarvo oli 13 

miljoonaa euroa. Kaikkien satakuntalaisten yritysten liikevaihdon keskiarvo oli noin yhden 

miljoonan luokkaa. Satakuntalaisten perheyritysten liikevaihto on noin 10 % kaikkien 

satakuntalaisten yritysten liikevaihdosta. Tämä on huomattava osuus verrattuna siihen, 

että perheyrityksiä on määrältään alle prosentti. 

 

Perheyritysten luokittelu liikevaihdon perusteella 

Yrityksen liikevaihto  Määritelmä  Yritys kpl  % 

alle 2.000.000 €  Mikro  25  28 % 

2.000.001–10.000.000 €  Pieni  34  38 % 

10.000.001–50.000.000 €  Keskisuuri  25  28 % 

yli 50.000.000 €  Suuri  6  6 % 

Vastanneet yritykset    90  100 % 
 

Satakuntalaisista perheyrityksistä mikroyrityksiä eli alle 2 M€ liikevaihdon tehneitä oli 25 

kappaletta (28 %). Vastaavasti suuria yli 50 M€ liikevaihdon tehneitä oli kuusi kappaletta. 

Satakunnassa voidaan sanoa olevan noin kaksi kolmasosaa pieniä ja keskisuuria 

perheyrityksiä. Suomessa pk-yrityksiä on 99,8 % kaikista yrityksistä. (Tilastokeskus, 2009).  

 

 



8 

 

6 PERHEYRITYSTEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
 

Työntekijöiden lukumäärä  Yritykset  %  keskiarvo  mediaani 

0–4 tt  1  1 %  1  1 

5–9 tt  13  15 %  7  6 

10–49 tt  48  55 %  24  23 

50–249 tt  21  24 %  97  75 

250–tt  5  6 %  603  500 

Vastanneet yritykset  88  100 %       
 

Otannan 88 yritykseltä saatiin selvitettyä henkilöstömäärä tarkasteluvuotena 2008. 

Tutkituista yrityksistä yli puolet työllisti 10–49 työntekijää. Tämä poikkeaa huomattavasti 

esimerkiksi Pohjanmaan maakunnan perheyrityksistä (Melin 2009, 35), missä 

perheyritykset työllistivät 60 prosenttisesti 0–4 työntekijää. Satakuntalaisten perheyritysten 

viisi suurinta työllistivät 270, 421, 500, 695 ja 1129 henkilöä. Kaikkien tarkastelun kohteina 

olleiden yritysten henkilöstömäärän keskiarvo oli 71 henkilöä ja mediaani 29 henkilöä. 

Vertailuaineistoa ei löytynyt tarkasteluvuodesta 2008. Vuonna 2007 Satakunnan alueella 

toimi 13 672 yritystä, ja työllisten osuus samana vuonna 96 363, joten työllisten osuus per 

yritys oli seitsemän henkilöä. Satakunnan perheyritykset työllistävät siis huomattavasti 

enemmän kuin satakuntalaiset yritykset keskimäärin. Jos vastanneet edustaisivat 

keskimäärin koko otosta eli 100 yritystä, voitaisiin todeta satakuntalaisten perheyritysten 

työllistävän yhteensä noin 8000 henkilöä. 

 

Satakuntalaisten perheyritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän välillä ei näytä olevan 

riippuvuutta. Pearsonin korrelaatiokertoimella selitysasteeksi saadaan 3 %. 
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Henkilöstömäärän ja henkilöstösuunnitelmien vertailu 
 

Hlöstö luokat  vähennetään  pysyy ennallaan  lisätään 

0–4 tt     1  1 

5–9 tt  1  5  2 

10–49 tt  1  9  5 

50–249 tt  2  11    

250– tt     1  2 
 

Vastanneista yrityksistä 27 aikoi pitää henkilöstömäärän ennallaan, 10 yritystä aikoi lisätä 

henkilöstöä ja kolme yritystä aikoi vähentää henkilöstöä. Satakuntalaisten perheyritysten 

henkilöstösuunnitelmista (2010–2011) voidaan todeta, että taantumankin aikana yritykset 

panostavat suunnitelmallisesti henkilöstön ja sitä kautta yritysten osaamisen kasvuun. 

 

7 PERHEYRITYSTEN OMAVARAISUUSASTE 
 

Omavaraisuusasteen määrä  Yritysten lukumäärä 

0–10 %  4 

11–30 %  4 

31–50 %  10 

51–75 %  13 

76–100 %  5 
 

Omavaraisuusastetta on kuvattu samalla luokituksella kuin perheyritysbarometrissa 

(Perheyritysbarometri 2009, 11). Kysymykseen vastasi 36 yritystä. Näiden yritysten 

mediaani oli 50,7 % ja keskiarvo 50 %. Ohjearvojen mukaan omavaraisuusasteen ollessa 

yli 40 %, sitä voidaan pitää hyvänä, 20–40 % on tyydyttävä ja alle 20 % on heikko. 

(Asiakastieto.fi). Satakuntalaisista perheyrityksistä hyvä omavaraisuusaste oli 27 

yrityksessä (75 % vastanneista). Kahdeksassa yrityksessä omavaraisuusaste oli heikko. 

Satakuntalaisten yritysten omavaraisuusasteen voidaan sanoa olevan enimmäkseen 

hyvällä tasolla.  

 



10 

 

Satakuntalaisten perheyritysten liikevaihdon ja omavaraisuusasteen välillä ei näytä olevan 

riippuvuutta. Pearsonin korrelaatiokertoimella selitysasteeksi saadaan 1 %. 

 

8 PERHEYRITYSTEN TUNNUSLUKUJA 
 

Liikevoittoprosentti kertoo, kuinka monta senttiä jokaisesta liikevaihtoeurosta on jäljellä, 

kun muuttuvat ja kiinteät kulut sekä poistot ja arvonmuutokset on vähennetty pois. 

Liikevoittoprosentille annetaan seuraavat ohjeelliset arvot (Asiakastieto.fi): 

• Yli 10 % Hyvä 

• 5–10 % Tyydyttävä 

• Alle 5 % Heikko 

 

Tähän kysymykseen vastasi 37 yritystä, joista 16 sijoittui luokkaan tyydyttävä, 12 luokkaan 

hyvä ja 9 luokkaan heikko. Kolmasosa vastanneista perheyrityksistä sijoittui siis 

parhaaseen luokkaan. Liikevoittoprosentti liikkui kokonaisuudessaan -0,5 % ja 24,7 % 

välillä. Laskennallinen keskiarvo oli 8,5 %, joka toisaalta kertoo satakuntalaisten 

perheyritysten keskimääräisen liikevoittoprosentin olevan tyydyttävä. On kuitenkin 

huomattava, että perheyritysten tarkoituksena ei ole välttämättä tuottaa liikevoittoa vaan 

kerryttää omaisuutta. 

 

ROCE eli sijoitetun pääoman tuotto voidaan laskea useilla tavoilla. Tässä tutkimuksessa 

ROCE lasketaan seuraavasti: 

 

(nettotulos + korkokulut) / (korollinen vieras pääoma + oma pääoma) x 100 

 

Tähän kysymykseen vastasi 24 yritystä. Vastanneiden yritysten ROCE:n mediaani oli 15,9 

prosenttia. ROCE vaihteli 2 % ja 92 % välillä.  

 

Jalostusarvo (Added value) ilmoittaa yrityksen aikaansaaman arvonlisäyksen. 

Jalostusarvoa voidaan pitää hyvin toimialakohtaisena tunnuslukuna. Tässä tutkimuksessa 

jalostusarvo lasketaan seuraavasti: 
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(liikevaihto – (ostot + ulkopuoliset palvelut)) / oman yrityksen kokonaispalkkakulut 

 

Tähän kysymykseen saatiin vastaus vain 15 yritykseltä. Vastanneiden yritysten 

jalostusarvon mediaani oli 2,3 %. Jalostusarvo vaihteli 1,4 % ja 10 % välillä.  

 

9 PERHEYRITYSTEN VIENNIN OSUUS LIIKEVAIHDOSTA 
 

Kaikista vastaajista vain 20 (50 %) perheyrityksellä oli vientiä. Eniten vientiä oli 

teollisuuden toimialan yrityksillä (10). Kaupan toimialalta viidellä yrityksellä oli vientiä. 

Kaikkien vastaajien keskiarvo viennille oli 9,2 M€ ja vastanneiden yhteenlaskettu vienti oli 

183 M€.  

 

10  PERHYRITYSTEN INVESTOINTISUUNNITELMAT 2010–2011 
 

Investointisuunnitelma  Yritysten lukumäärä 

Vähemmän kuin ennen  12 

Pysyy ennallaan  13 

Enemmän kuin ennen  7 

Vastanneet yritykset  32 
 

Vastanneet yritykset (32) investoivat kaudella 2010–2011 kukin keskimäärin 761.000 

euroa. Investoinnit olivat välillä 1000 euroa ja 6 miljoonaa euroa. Yrityksistä seitsemän 

aikoi investoida vuosina 2010–2011 enemmän kuin ennen. Merkittävää yhteyttä ei 

näyttänyt olevan investointien suuruudella vuonna 2008 ja investointisuunnitelmilla vuosille 

2010–2011. Satakuntalaisten perheyritysten investointisuunnitelmista voidaan todeta, että 

perheyritykset tulevat sijoittamaan suhteessa enemmän panoksia henkilöstön lisäämiseen 

kuin investointeihin. 
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11  PERHEYRITYSTEN OSTOT KOTIMAASSA 

Kysymykseen ostojen määrästä kotimaassa vastasi 33 yritystä. Näiden yritysten kotimaan 

ostojen määrä oli noin 180 M€ ja kotimaan ostojen osuus noin 75 %. Tähän voi tosin 

vaikuttaa välikäsien sijainti kotimaassa, vaikka tuotantohyödykkeet tulisivatkin ulkomailta. 

Tutkimuksessa oli myös tarkoitus selvittää yritysten ostoja Satakunnasta, mutta 

haastatellut kertoivat tämän selvittämisen olevan heille liian työlästä ja osin jopa 

mahdotonta. Jos vastanneet edustaisivat keskimäärin koko otosta eli 100 yritystä, 

voitaisiin todeta satakuntalaisten perheyritysten yhteenlaskettujen kotimaan ostojen 

määrän olevan noin 530 M€. Satakuntalaisten perheyritysten liikevaihdon ja ostojen välillä 

ei näytä olevan riippuvuutta. 

 

12  VEROKERTYMÄT 
 

   ALV  Kiinteistövero  Tulovero 

Yhteensä  42,9 M€  1,2 M€  7,3M€ 

Mediaani  410.000 €  4.100 €  140.800 € 

Keskiarvo  1.650.500 €  60.400 €  306.000 € 

Vastanneet yritykset  26  20  24 
 

Yritysten verokertymiä saatiin kerättyä vain runsaalta 20 yritykseltä. Jos vastanneet 

edustaisivat keskimäärin koko otosta eli 100 yritystä, voitaisiin todeta satakuntalaisten 

perheyritysten yhteenlasketun alv-kertymän olevan noin 165 M€, kiinteistöverokertymän 6 

M€ ja tuloverokertymän 31 M€. Samoin voitaisiin todeta satakuntalaisten perheyritysten 

verokertymien olevan yhteensä 200 miljoonan euron luokkaa. 
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13  YRITYSTEN MAKSAMAT PALKAT JA NIIHIN LIITTYVÄT 
VEROLUONTOISET MAKSUT 

 

   Palkat  Sos.t.m.  Ennak.  Sair.vak.  Tyött.  Tyel 

Yhteensä  84,0 M€  3,2 M€  13,5 M€  1,0 M€  0,8 M€  13,7 M€ 

Mediaani  980.000  38.850  336.000  20.700  9.900  150.000 

Keskiarvo  2.400.700  99.200  563.800  51.800  28.500  416.000 

Vastanneet  35  32  24  20  28  33 
 

Yritysten maksamia palkkoja ja veroluonteisia maksuja saatiin kerättyä vaihtelevasti 20–35 

yritykseltä. Jos vastanneet edustaisivat keskimäärin koko otosta eli 100 yritystä, voitaisiin 

todeta satakuntalaisten perheyritysten maksaneen palkkoja noin 240 M€ ja veroluonteisia 

maksuja noin 115 M€. Samoin voitaisiin todeta satakuntalaisten perheyritysten maksamien 

palkkojen ja veroluonteisten maksujen olevan yhteensä 350 miljoonan euron luokkaa. 

 

14  RAHAN KULKU PERHEYRITYKSISTÄ YHTEISKUNNALLE 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jos vastanneet edustaisivat keskimäärin koko otosta, 

voitaisiin sanoa sadan satakuntalaisen perheyrityksen maksamien palkkojen, 

veroluonteisten maksujen ja verokertymien olevan yhteensä puolen miljardin euron 

luokkaa ja kotimaahan kohdistuvien ostojen olevan myös puolen miljardin euron luokkaa. 

Satakuntalaisten perheyritysten, joita on määritelmän mukaisesti sata kappaletta, 

taloudellinen vaikuttavuus maakunnassa on näin ollen huomattava. 

Seuraavassa kaaviossa on oletusten mukainen yhteenveto rahan kulusta sadalta 

satakuntalaiselta perheyritykseltä yhteiskunnalle. 
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LIITE: SATAKUNTALAISET PERHEYRITYKSET 
 
Haastatellut harmaalla 

A. Ahlström Oy 

Antinasu & Ratsula Oy 

Aslemetals Oy 

Auramaa Yhtiöt 

Auto Oy Vesa-Matti 

Auto-Kaira Oy 

AutoMarkku 

Autotalo Pelttari 

Elementtitehdas Lindroos & Virtanen 

Emeca 

Eupart 

Eura Print Oy 

Lappi-Euracon Kiinteistö Oy 

Euracon 

FA-Työkonehuolto Oy 

Fere Oy 

Festrent Oy 

Fiblon Oy 

Hacklin Oy 

Harjavalta Oy 

Heikki Laiho Oy 

Heinolan Auto ja Traktori Oy 

Helminen Engineering Oy Ltd 

Hiittenharjun Hotelli 

Hollming Oy 

Honkatarhat 

Hurtti-paino Oy 

Härkälän puutarha 

Jaakko-tuote 

K.T.Tähtinen 

Kalliohovi (Rauman Hovi Oy nykyään) 

Karhumuovi Oy 

KassiMatti Oy 

Kirjapaino Laine Direct Oy 

Konetyöstö Kuusinen Oy 

Koskinen Yhtiöt 

Koti-Vakka 

Kuljetus Perkola Oy 

Kuljetusliike Kalevi Huhtala 

Kuljetusliike Niinivirta 

Kuusisto Group Oy 
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Lai-Mu Oy 

Lehtosen Konepaja 

Leimet Oy 

Leo Laine Oy 

Liikenne Laaksonen&Juhala Oy 

Li-Plast Oy 

Loimaan laatuauto 

Loipart 

Lujakumi Oy 

Lukko ja Kone Oy 

Luvian Saha Oy 

LVI-Halli Peltomäki Oy 

Länsinostot Oy 

Länsi-Suomi Yhtymä Oy/Kirjapaino Oy West Point 

Maanrakennus Mykrä 

Mekeltek Oy 

Meriser Oy 

Mykora 

Mäkilän Leipomo 

Nakkilan Konepaja Oy 

Nuikkinen Oy 

Oras Invest Oy 

Oy Fiblon Ab 

Peipohjan Kiviveistämö 

Pihlajamaan Musiikki 

Pintos Oy 

Pistora Oy 

Polartherm 

Pomarfin Oy 

Porin Metallisorvaamo Nurmilo Oy 

Porin Terästyö 

Porin Villa ja Peite Oy 

Potila Oy 

PricewaterhouseCoopers Oy Pori 

Raatihuoneen Kellari 

Rakennustoimisto Suoramaa M. Oy 

Rauman RS-Rakennus Oy 

Sampo-Rosenlew Oy 

Satakunnan Autotalo Oy 

Satalaskenta Oy 

Satateräs 

Sauplast 

Silmä-Optikot 

Sookari 

Stryni Oy 
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Suomen taitohankinta Oy 

Suomen Teräsritilä 

Sähkö-Jokinen Oy 

Sähköliike Helle & Helle Oy 

Talotekniikka Rauhanen 

Talousmarkka 

Telamurska Oy 

Telilän sähkötyö Oy 

TM Palojoki Oy 

Ulvilan Kaihdin Oy 

Ulvilan Konepaja Oy 

Urho Tuominen Oy 

Vesi- ja Lämpö Juhola Oy 

Vientikivi Oy 
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