
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade jämfört med första kvartalet
året innan
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 4,3 procent under första kvartalet
2017 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 6,2 procent under fjärde 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, 1:a kvartalet

Nya företag, 1:a kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 8 588 nya företag sin verksamhet under första kvartalet 2017. Antalet
nya företag minskade med 4,3 procent jämfört med första kvartalet 2016, då 8 971 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,4 procent under första
kvartalet 2017.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 438 företag, dvs. 16,7 procent av alla nystartade företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen
verksamhet inom handeln inledde 1 261 (14,7%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet
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1 023 (11,9%) nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2016 minskade antalet nya företag mest inom
handeln (-132).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under första kvartalet 2017, dvs. 3 154
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (813) och i Birkaland (750). I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,7%) och Norra
Österbotten (2,5%). Jämfört med första kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Österbotten (49)
och minskade mest i Nyland (-264).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2017 i Helsingfors
ekonomiska region (2 972) och näst flest i Tammerfors (625) och i Åbo (560) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Haapavesi-Siikalatva (2,9%)
ekonomiska region. Jämfört med första kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Åbo ekonomiska
region (40) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-223).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under första kvartalet 2017 i Helsingfors
(1 575), näst flest i Esbo (481), Tammerfors (359), Vanda (338) och Åbo (336). Jämfört med första kvartalet
2016 ökade antalet nya företag mest i Träskända (19) och minskade mest i Helsingfors (-172).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 226 under första kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 3 680. Till juridisk form var 49,2
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 42,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 8 737 företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016. Jämfört med
fjärde kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 6,2 procent, då 9 317 företag lade ned
sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda
företag 2,4 procent under fjärde kvartalet 2016.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 594, dvs. 18,2 procent av alla nedlagda företag under fjärde kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 341 (15,3%) företag och inom byggverksamhet lade 1 158
(13,3%) företag ned sin verksamhet. Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nedlagda företag
mest inom byggverksamhet (-121).

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (3 030) under fjärde kvartalet 2016. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (778)och i Egentliga Finland (759). I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,6%) och Päijänne-Tavastland
(2,6%). Jämfört med fjärde kvartalet 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i Nyland (-173) och
ökade mest i Satakunta (29).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (2 832) och näst flest i Tammerfors (614) och Åbo (496) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nordöstra Savolax (3,6%)
ekonomiska region. Jämfört med motsvarande kvartal år 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i
Helsingfors ekonomiska region (-136) och ökade mest i Kouvola ekonomiska region (24).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 454), näst flest i Esbo (409), Tammerfors (340), Vanda (315) och Åbo (277). Jämfört med fjärde kvartalet
år 2015 minskade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (-130) och ökade mest i Lahtis (24).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 5 372 under fjärde kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 2 322. Till juridisk form
var 61,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 26,6 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Förändring
Q4/2016 -
Q4/2015

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q4/2016

Förändring
Q1/2017 -
Q1/2016

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q1/2017

Näringsgren

-5802.48 737-3832.48 588Totalt

-1182.61 341-492.71 438
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

-932.81 594-1322.21 261G Handel

-1212.31 158-822.01 023F Byggverksamhet

133.275162.8658S Annan serviceverksamhet

-952.3370833.5560
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

-1042.5461432.9540

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

52.1556141.8474C Tillverkning

273.2440-353.1421
I Hotell- och
restaurangverksamhet

-41.5397-1241.5406L Fastighetsverksamhet

252.9303-603.9399R Kultur, nöje och fritid

313.1340-443.3357
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

-1001.3263-311.7339A Jordbruk, skogsbruk och fiske

33.1184244.5269P Utbildning

-171.8412111.2259H Transport och magasinering

-172.499-162.8114
K Finans- och
försäkringsverksamhet

21.01891.018E Vattenförsörjning

-80.8961.617B Utvinning av mineral

-31.415-61.213
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

-63.72603.122Andra näringsgren (O, T, U, X)
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