
Nya och nedlagda företag

Grundandet av nya företag vänt uppåt
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en två procent under fjärde kvartalet
2016 jämfört med motsvarande period året innan. 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 ökade med 9,1 procent under tredje kvartalet
2016 jämfört med motsvarande period året innan. 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, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 5 987 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016. Antalet
nya företag ökade med två procent jämfört med fjärde kvartalet 2015, då 5 871 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent under fjärde
kvartalet 2016.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom, 969 företag, dvs. 16,2 procent av alla
nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 916

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.04.2017

Företag 2017



(15,3%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 735 (12,3%) nya företag. Jämfört med
fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nya företag mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (-65).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet 2016, dvs. 2 386
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (530) och i Birkaland (516). I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,0%). Jämfört med
fjärde kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Österbotten (41) och minskade mest i Södra Karelen
(-11).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (2 249) och näst flest i Tammerfors (416) och i Åbo (358) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Ålands skärgård ekonomiska
region (2,5%). Jämfört med fjärde kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Borgå ekonomiska
region (38) och minskade mest i Tammerfors ekonomiska region (-39).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 272), näst flest i Esbo (330), Tammerfors (280), Vanda (252) och Åbo (231). Jämfört med fjärde kvartalet
2015 ökade antalet nya företag mest i Borgå (36) och minskade mest i Vanda (-28).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 614 under fjärde kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 2 892. Till juridisk form var
43,7 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 48,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 5 239 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2016. Jämfört med
tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 9,1 procent, då 4 803 företag lade ned sin
verksamhet under tredje kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,5 procent under tredje kvartalet 2016.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 038, dvs. 19,8 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 778 (14,9%) företag och inom byggverksamhet lade 766
(14,6%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med tredje kvartalet 2015 ökade antalet nedlagda företag
mest inom handeln (127).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 950) under tredje kvartalet 2016. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (468) och i Birkaland (466). I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7%). Jämfört med tredje kvartalet
2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (177) och minskade mest i Kymmenedalen (–18).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (1 833) och näst flest i Tammerfors (372) och Åbo (307) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Forssa ekonomiska region
(1,9%). Jämfört med motsvarande kvartal år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors
ekonomiska region (153) och minskade mest i Kouvola ekonomiska region (-19).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 011), näst flest i Esbo (262), Tammerfors (217), Vanda (197) och Åbo (172). Jämfört med andra kvartalet
år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (114) och minskade mest i Kouvola (-18).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 542 under tredje kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 1 855. Till juridisk form
var 48,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,4 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet (Korrigering 25.4.2017
kl: 12:45)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Förändring
Q3/2016 -
Q3/2015

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q3/2016

Förändring
Q4/2016 -
Q4/2015

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q4/2016

Näringsgren

4361.55 2391161.75 987Totalt

991.5778-651.9969
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

1271.81 038161.6916G Handel

121.5766-41.5735F Byggverksamhet

-11.6383461.9452S Annan serviceverksamhet

-120.8203591.5393L Fastighetsverksamhet

-201.7306-222.1383

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

181.4225482.4380
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

402.534412.7371
I Hotell- och
restaurangverksamhet

761.3339121.2311C Tillverkning

91.4142102.5255R Kultur, nöje och fritid

121.3141171.8198
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

701.328800.8188H Transport och magasinering

-290.589100.7134A Jordbruk, skogsbruk och fiske

181.59212.2130P Utbildning

31.56032.8115
K Finans- och
försäkringsverksamhet

-10.510-11.019E Vattenförsörjning

20.99-91.213
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

30.7830.910B Utvinning av mineral

102.218-91.815Andra näringsgren (O, T, U, X)
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