
Nya och nedlagda företag

Antalet nedlagda företag var störst inom handel under fjärde
kvartalet 2015
Enligt Statistikcentralen inledde 8 545 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2016.
Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag lade
9 019 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. Sett till näringsgren lade flest
företag ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap lade flest företag ned i Nyland.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2016

Nya företag, 1:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 8 545 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2016. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,3 procent.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 430 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom handeln inledde
1 312 (15,4%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 064 (12,5%) nya företag.

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under första kvartalet 2016, dvs3 282
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (747), i Egentliga Finland (738) och i Norra
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Österbotten (471). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland
(2,7%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (3 065) och näst flest i Tammerfors (629), i Åbo (480), i Uleåborg (299), i Lahtis (270)
och i Jyväskylä (268) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya
företag störst i Helsingfors (2,7%) och Jyväskylä (2,7%) ekonomiska regioner.

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 670), näst flest i Esbo (482), Tammerfors (365), Vanda (316) och Åbo (293).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 132 under första kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 3 752. Till juridisk form var 48,4
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen lade 9 019 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,4 procent.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 617, dvs. 17,9 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet 2015. Näringsgrenen verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 409 (15,6%) företag och inom byggverksamhet lade 1 246
(13,8%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (3 108) under fjärde kvartalet 2015. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (893), i Egentliga Finland (736) och i Norra Österbotten
(561). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Åland (2,9%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015 i Helsingfors
ekonomiska region (2 880) och näst flest i Tammerfors (329), Åbo (306), Uleåborg (327), Lahtis (297)
och Jyväskylä (227) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda
företag störst i Inre Savolax (4,3%) ekonomiska region.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015 i Helsingfors
(1 532), näst flest i Esbo (432), Tammerfors (397), Vanda (315) Åbo (271) och Uleåborg (256).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 5 244 under fjärde kvartalet 2015 och antalet nedlagda aktiebolag 2 684. Till juridisk form
var 58,1 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 29,8 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2015
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda Q4/2015Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q1/2016Näringsgren

2.49 0192.38 545Totalt

2.61 4092.71 430
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

2.71 6172.21 312G Handel

2.41 2462.11 064F Byggverksamhet

3.27552.7624S Annan serviceverksamhet

1.23741.6511L Fastighetsverksamhet

2.85372.5475
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster

2.84492.9462J Informations- och kommunikationsverksamhet

3.04143.2438I Hotell- och restaurangverksamhet

2.05321.6436C Tillverkning

2.72724.3430R Kultur, nöje och fritid

2.73033.5385Q Vård och omsorg; sociala tjänster

1.73291.7331A Jordbruk, skogsbruk och fiske

1.84101.0238H Transport och magasinering

3.01763.8228P Utbildning

2.61242.6125K Finans- och försäkringsverksamhet

1.8191.718D Försörjning av el, gas, värme och kyla

1.4161.112B Utvinning av mineral

0.9160.59E Vattenförsörjning

3.1212.517Andra näringsgren (O, T, U, X, Z)
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