
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun ja yritysten
lopettaminen laskuun
Korjaus: Ensimmäisen kuvion otsikko korjattu 29.7.2010 klo 9:45. Oli Aloittaneet yritykset 1.
neljännes 2005–2009.

Tilastokeskuksenmukaan aloittaneiden yritystenmäärä lisääntyi kaksi prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eniten yrityksiä aloitti
toimialakohtaisesti kaupan toimialalla, ja maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan
suhteutettuna eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni 11,5 prosenttia vuoden 2009
neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-taan verrattuna. Lopettaneita yrityksiä oli
eniten toimialakohtaisesti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti yrityskantaan suhteutettuna eniten
Uudellamaalla. Alustavissa vuoden 2009 kokovuositiedoissa aloittaneiden yritysten määrä on edelleen
laskusuunnassa kaikissa maakunnissa. Kokomaassa uusia yrityksiä aloitti 3 424 vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Lopettaneiden yritysten määrä sen sijaan on edelleen vähentynyt (-1 232).

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2005–2010

Aloittaneet yritykset 1. neljännes 2010

Tilastokeskuksen mukaan 10 082 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä
neljänneksellä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on lisääntynyt kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2009
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vastaavaan neljännekseen, jolloin toimintansa aloitti 9 885 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko
yrityskannasta oli 3,2 prosenttia vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kaupan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 1 787 uutta yritystä eli 17,7
prosenttia kaikista ensimmäisellä neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Ammatillisen, tieteellisen ja
teknisen toiminnan toimialalla aloitti 1 726 (17,1 %) ja rakentamisen toimialalla 1 412 (14,0 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti
eniten uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 3 296. Myös yrityskannan kokoon
suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (3,5 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten
yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (3 200) ja seuraavaksi Tampereen seutukunnassa (725).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä
(1 653), Espoossa (513), Tampereella (454), Turussa (407) ja Vantaalla (370). Vuoden 2009 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereella (54) ja väheni eniten
Helsingissä (-30).

Lopettaneet yritykset 4. neljännes 2009

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 10 010 yritystä.
Edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on vähentynyt 11,5
prosenttia, kun vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopetti 11 314 yritystä. Lopettaneiden
yritysten osuus koko yrityskannasta oli 3,2 prosenttia vuoden 2009 loka-joulukuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 937 (19,4 %).
Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 1 547 (15,5 %) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen
toiminnan toimialalla 1 465 (14,6 %) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä toimintansa lopettaneita
yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 3 786. Yrityskannan kokoon suhteutettuna
lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (4,0 %).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten
yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (3 666) ja seuraavaksi eniten Tampereen seutukunnassa (621).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä
(1 870), Espoossa (556), Vantaalla (446), Tampereella (389) ja Turussa (296). Vuoden 2008 viimeiseen
neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Vantaalla (36) vastaavasti väheni
eniten Helsingissä (-160) yritystä.
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Lopettaneet yritykset, 4. neljännes 2005–2009
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Liitetaulukot

Taulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain, aloittaneet 1. neljännes 2010 ja
lopettaneet 4. neljännes 2009. (Kokomaan luvut sisältävätmyös alueluokat Tuntematon ja Ulkomaa)

Lopettaneiden
määrän muutos
4./09 - 4./08

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset
4. neljännes

Aloittaneiden
määrän
muutos
1./10 - 1./09

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset
1. neljännes

-1 3043,210 0101973,210 082KOKO MAA

-1 3323,29 8301453,29 800MANNER-SUOMI

-3334,03 786-883,53 296Uusimaa

-1342,5749383,2967Varsinais-Suomi

-452,9833383,3926Pirkanmaa

-483,0534-63,1555Pohjois-Pohjanmaa

-812,9409-582,7386Keski-Suomi

-292,7368262,8370Satakunta

-982,3293482,9363Etelä-Pohjanmaa

-1552,6307-13,0361Pohjois-Savo

133,4382683,1358Päijät-Häme

-473,0291273,1301Kanta-Häme

-143,1323172,8288Lappi

-1422,5265-22,7285Pohjanmaa

-163,1271383,2280Kymenlaakso

-932,4211333,0263Etelä-Savo

-152,6211-42,9234Pohjois-Karjala

-413,1206112,9193Itä-Uusimaa

-252,818552,9191Etelä-Karjala

-82,9112-402,6100Keski-Pohjanmaa

-212,594-52,283Kainuu

02,97012,561AHVENANMAA

02,97012,561Ahvenanmaa
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Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi
Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain, alueittain ja
oikeudellisen muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on neljännesvuosi. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen
yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto
kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta
arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset
yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilasto sisältää valtion liikelaitokset, mutta ei
kuntien liikelaitoksia.

Yrityksen toimiala on määritelty Tilastokeskuksen vahvistaman luokituksenmukaisesti (Toimialaluokitus
2008, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Aluetiedot määräytyvät yrityksen kotikunnan perusteella. Yrityksen aluetiedot on määritelty noudattaen
uusinta aluejakoa. (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot, Tilastokeskus, Käsikirjoja 28, Helsinki).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen
tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista. Tämän jälkeen tehdään tilastotaulujen
muokkaus sekä laaditaan tilastokatsaus uusimman vuosineljänneksen tiedoista. Lisäksi tilastosta laaditaan
marraskuussa vuosikatsaus, joka sisältää edellisen koko vuoden tiedot.

Aloittamis- ja lopettamistieto on hallinnollinen. Yrityksen aloittamisajankohta on verovalvonnan
alkamisaika. Tieto saadaan verohallinnolta. Lopettamistieto saadaan Tilastokeskuksen omasta tiedustelusta
tai verohallinnolta. Yritys merkitään aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee
arvonlisäverovelvolliseksi. Vastaavasti yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä
työnantajana että arvonlisäverovelvollisena yksikkönä. Yli 18 kuukauden toimimattomuuden jälkeen
aktivoituva yritys määritetään uudestaan aloittaneeksi ja edeltävä lopetustieto jää voimaan. Mikäli
lopettaneeksi merkitty yritys aktivoituu ennen 18 kuukauden ajan täyttymistä, lopetustieto kumotaan ja
yritys katsotaan toimivaksi koko ajanjaksolla. Yritys merkitään aloittaneeksi myös silloin, kun se saa
uuden yritystunnuksen. Tällöin yritys tulee lasketuksi myös lopettaneiden yritysten tilastoon, sillä vanha
yritystunnus lopetetaan rekisteristä. Yritys kirjautuu aloittaneena yrityksenämyös yhtiöittämisen tai fuusion
seurauksena. Vastaavasti yritys rekisteröidään lopettaneeksi silloin, kun se sulautuu toiseen yritykseen.
Tilaston luvut sisältävät myös tämänkaltaiset epäaidot aloittamiset ja lopettamiset.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto kuvaa yritysten hallinnollisia aloituksia ja lopetuksia (ks. menetelmäkuvaus yllä). Tämä tarkoittaa
sitä, että tietojen tuottamisessa ei ole huomioitu mahdollisia toiminnan siirtymisiä, fuusioita, yhtiöittämisiä
tms.

Tilaston taulukoissa oleva tieto "Yrityskanta" on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu
ko. ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä. Sen vertailukelpoisuutta Suomen yritykset
-vuositilastoon on selvitetty kohdassa Tilastojen vertailukelpoisuus.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä vuosineljänneksittäin. Aloittaneiden
yritysten tiedot julkistetaan neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä ja lopettaneiden yritysten tiedot
seitsemän kuukauden viiveellä. Edellisten neljännesten tiedot täydentyvät kullakin julkistamiskerralla.
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Kutakin ajankohtaa koskevat tiedot kertyvät takautuvasti. Alla oleva esimerkki kuvaa tietojen
kertymänopeutta. Esimerkiksi vuoden 2003 aloittamisista oli saatu tieto 98,8 prosentilta lokakuuhun 2004
mennessä. Myös lopettamistiedot kertyvät vastaavalla tavalla.

Tietojen kertymänopeus

% lopullisestaLopettaneet 2003% lopullisestaAloittaneet 2003Tiedonsaannin ajankohta

99,221 04398,223 4832004 Heinäkuu

100,821 38198,823 6262004 Lokakuu

101,421 52699,423 7632005 Tammikuu

100,821 39799,723 8272005 Huhtikuu

10021 23099,923 8862005 Heinäkuu

10021 22010023 9022005 Lokakuu

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilaston tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa Tilastokeskuksen palvelusivuilla,
www.tilastokeskus.fi/til/aly/index.html.

Tilastojen vertailukelpoisuus
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta on muuttunut alkaen 05/2007 julkistuksesta. Aiemmin
tilaston tiedot johdettiin yritysrekisteriin merkittyjen aloitus- ja lopetustietojen pohjalta. Uudessa
menetelmässä tiedot tuotetaan Verohallinnon rekisteröintitietojen pohjalta. Tämän lisäksi tilaston
kohdejoukko on laajentunut. Aiemmin kohdejoukkoon sisältyivät yritykset, jotka toimivat työnantajina
tai ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia. Uusi kohdejoukko sisältää myös kiinteistön
käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset. Kohdejoukon laajennus näkyy selvimmin
toimialaluokassa L Kiinteistöalan toiminta.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aiemmin julkaistun tilastonmukainen aikasarja päättyy aloittaneiden
yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006
ensimmäiseen neljännekseen. TOL 2008 mukaiset aikasarjat alkavat vuodesta 2005. Aiemmin julkaistun
tilaston aikasarjat ovat edelleen saatavissa tilaston kotisivuilla.

Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat on tuottanut vuodesta 1997 lähtien yritysdemografiatilastoa,
joka sisältää tietoa aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä EU:n jäsenmaissa. Nämä tiedot tuotetaan eri
menetelmällä ja erilaisella rajauksella kuin Suomessa julkistetut tilastot, eivätkä ne siten ole
vertailukelpoisia. Eurostat on kehittämässä jäsenmaiden kesken vertailukelpoisia aloittaneiden ja
lopettaneiden yritysten tilastoja.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Aloittaneet ja lopettaneet -tilaston tieto ''Yrityskanta'' on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella
johdettu ko. ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön
käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Yritysrekisterin
vuositilaston ''yrityksiä yhteensä'' on yritysmäärä vuoden keskiarvotietona ja se poikkeaa em. luvusta
seuraavista syistä: se kattaa kaikki yritykset, siis muutkin kuin alv-velvolliset tai työnantajayritykset.
Lisäksi mukaan lasketaan yritykset, joiden toiminta-aika tilastovuonna on yli kuusi kuukautta ja joiden
liikevaihto tai henkilömäärä ylittää tietyn alarajan. Yritysrekisterin vuositilasto julkaistaan mm.
StatFin-palvelussa ja Suomen yritykset -julkaisuna.
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