
Nya och nedlagda företag

Sjunkande antal nedlagda företag
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet
2015 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag
sin verksamhet inom handeln och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet
nedlagda företag minskade med 13,1 procent under andra kvartalet 2015 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, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 6 254 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2015. Antalet
nya företag minskade med en procent jämfört med tredje kvartalet 2014, då 6 316 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,9 procent under tredje
kvartalet 2015.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 024 företag, dvs. 16,4 procent
av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik inledde 977 (15,6%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 847
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(13,5%) nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest inom handeln (57)
och minskade mest inom byggverksamhet (-62).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2015, dvs. 2 415
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (558) och i Birkaland (533). I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,2%). Jämfört med
tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Nyland (51) och minskade mest i Birkaland (-61).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2015 i Helsingfors
ekonomiska region (2 280) och näst flest i Tammerfors (432) och i Åbo (385) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Rovaniemi (2,3%) ekonomiska
region. Jämfört med tredje kvartalet 2014 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors ekonomiska region
(89) och minskade mest i Tammerfors ekonomiska region (-53).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2015 i Helsingfors
(1 255), näst flest i Esbo (353), Tammerfors (268), Vanda (235) och Åbo (231). Jämfört med tredje kvartalet
2014 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (36) och minskade mest i Tammerfors (-25).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 911 under tredje kvartalet 2015 och antalet nya aktiebolag 2 788. Till juridisk form var 46,5
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44,6 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen lade 5 897 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2015. Jämfört med
andra kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 13,1 procent, då 6 784 företag lade ned
sin verksamhet under andra kvartalet 2014. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 1,8 procent under andra kvartalet 2015.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 122, dvs. 19,0 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet 2015. Näringsgrenen verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 889 (15,1%) företag och inom byggverksamhet lade 827
(14,0%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med andra kvartalet 2014 ökade antalet nedlagda företag
mest inom sociala tjänster (38) och minskade mest inom byggverksamhet (-219).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 184) under andra kvartalet 2015. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (555)och i Egentliga Finland (490). I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Kymmenedalen (2,1%). Jämfört med andra
kvartalet 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Södra Savolax (27) och minskade mest i Nyland
(–562).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2015 i Helsingfors
ekonomiska region (2 052) och näst flest i Tammerfors (452) och Åbo (314) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Södra Birkaland (2,2%) och
Kotka-Fredrikshamn (2,2%)ekonomiska region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2014 ökade antalet
nedlagda företag mest i Kouvola ekonomiska region (24) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska
region (-565).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2015 i Helsingfors
(1 116), näst flest i Esbo (303), Tammerfors (281), Vanda (197) och Åbo (182). Jämfört med andra kvartalet
år 2014 ökade antalet nedlagda företag mest i Kouvola (21) och minskade mest i Helsingfors (-338).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 058 under andra kvartalet 2015 och antalet nedlagda aktiebolag 2 102. Till juridisk form
var 51,9 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,6 procent aktiebolag.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Förändring
Q2/2015 -
Q2/2014

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q2/2015

Förändring
Q3/2015 -
Q3/2014

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q3/2015

Näringsgren

-8871.85 897-621.96 254Totalt

-1772.01 122571.91 024G Handel

-1481.8889-332.0977
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

-2191.7827-441.8847F Byggverksamhet

-112.2485-382.1460S Annan serviceverksamhet

-622.2380262.3404

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

-502.029192.6372
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

-292.4309152.6328
I Hotell- och
restaurangverksamhet

-260.9229331.3326L Fastighetsverksamhet

-531.4346101.3321C Tillverkning

382.2208262.8268
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

-242.0180-162.8252R Kultur, nöje och fritid

-511.3282-360.9202H Transport och magasinering

-301.9100-283.0159P Utbildning

-221.0135-361.1149A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-152.074-132.8100
K Finans- och
försäkringsverksamhet

-11.11991.324E Vattenförsörjning

-30.77-81.111
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

-70.5550.99B Utvinning av mineral

32.7900.421
Andra näringsgren (O, T, U, X,
Z)
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