
Nya och nedlagda företag

Grundandet av nya företag vänt uppåt
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra 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 minskade med 4,5 procent under första 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, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 7 015 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2016. Antalet
nya företag ökade med en halv procent jämfört med andra kvartalet 2015, då 6 978 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,0 procent under andra
kvartalet 2016.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 146 företag, dvs. 16,3 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom näringsgrenen
verksamhet inom handeln inledde 1 057 (15,1%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet
1 041 (14,8%) nya företag.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 21.10.2016

Företag 2016



När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under andra kvartalet 2016, dvs. 2 609
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (628) och i Birkaland (594). I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,2%). Jämfört med andra
kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Norra Österbotten (72) och minskade mest i Birkaland
(-39).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (2 448) och näst flest i Tammerfors (475) och i Åbo (432) ekonomiska region. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Uleåborg (2,4%) och Rovaniemi
(2,4%) ekonomiska regioner. Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade antalet nya företag mest i Åbo
ekonomiska region (54) och minskade mest i Jyväskylä ekonomiska region (-38).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 292), näst flest i Esbo (389), Vanda (298), Tammerfors (295) och Åbo (257). Jämfört med andra kvartalet
2015 ökade antalet nya företag mest i Vanda (57) och minskade mest i Helsingfors (-55).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 385 under andra kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 3 009. Till juridisk form var 48,3
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 42,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 5 438 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2016. Jämfört med
första kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 4,5 procent, då 5 698 företag lade ned
sin verksamhet under första kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,5 procent under första kvartalet 2016.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 028, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet
inom byggverksamhet 832 (15,3%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 745
(13,7%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 058) under första kvartalet 2016. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (487) och i Egentliga Finland (419). I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,8%). Jämfört med första kvartalet
2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (28) och minskade mest i Egentliga Finland (–139).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (1 942) och näst flest i Tammerfors (393) och Åbo (279) ekonomiska region. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Forssa (2,0%) ekonomiska
region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2015 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors
ekonomiska region (37) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-113).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 085), näst flest i Esbo (287), Tammerfors (236) och Vanda (235). Jämfört med första kvartalet år 2015
ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (83) och minskade mest i Åbo (-95).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 5 438 under första kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 2 056. Till juridisk form
var 49,7 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37,8 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Förändring
Q1/2016 -
Q1/2015

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q1/2016

Förändring
Q2/2016 -
Q2/2015

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q2/2016

Näringsgren

-2581.55 438372.07 015Totalt

-1271.5745882.21 146
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

-111.81 028-591.81 057G Handel

-901.7832522.11 041F Byggverksamhet

-411.7389142.6605S Annan serviceverksamhet

81.9349-82.4439

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

-352.2294-203.1420
I Hotell- och
restaurangverksamhet

71.6247442.5387
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

-311.333951.4376C Tillverkning

671.0265-591.2327L Fastighetsverksamhet

11.7164112.9282R Kultur, nöje och fritid

60.7133101.2229A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-261.5166-141.9202
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

-21.2273-220.9197H Transport och magasinering

242.1122232.5149P Utbildning

-201.350-152.391
K Finans- och
försäkringsverksamhet

21.01181.920B Utvinning av mineral

50.81420.917E Vattenförsörjning

-10.44-211.010
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

62.413-23.620
Andra näringsgren (O, T, U, X,
Z)
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