
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneiden yritysten määrä lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna –
lopettaneiden yritysten määrä myös nousussa
Aloittaneiden yritysten määrän kasvu jatkui edelleen ollen lähes seitsemän prosenttia vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä. Eniten yrityksiä aloitti toimialakohtaisesti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, ja
maakuntakohtaisesti aloittaneita yrityksiä oli yrityskantaan suhteutettuna enitenUudellamaalla.Myös lopettaneiden
yritysten määrä nousi vuoden 2007 toisella neljänneksellä – kasvua oli lähes kuusi prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan. Lopettaneita yrityksiä oli niin ikään eniten toimialakohtaisesti kiinteistö- ja liike-elämän
palveluissa ja maakuntakohtaisesti Uudellamaalla. Katsauksessa on mukana myös kansainvälistä vertailua.

Aloittaneet yritykset 3. neljännes 2007

Tilastokeskuksenmukaan 7 609 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Aloittaneiden
yritysten lukumäärä on lisääntynyt 6,7 prosenttia verrattuna vuoden 2006 vastaavaan neljännekseen, jolloin
toimintansa aloitti 7 131 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 2,6 prosenttia vuoden
2007 kolmannella neljänneksellä.

Eniten uusia yrityksiä aloitti kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, kun toimialalla aloitti 2 238 uutta yritystä
eli 29,4 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti
1 492 yritystä (19,6 %) ja kaupan toimialalla 1 286 (16,9 %).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella lukumääräisesti ja yrityskannan kokoon suhteutettuna eniten uusia
yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 610 kpl eli 3,0 prosenttia yrityskannasta. Pirkanmaan
ja Kanta-Hämeen maakunnissa aloittaneita yrityksiä oli 2,8 prosenttia yrityskannasta.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä aloittaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä
(1 370), Espoossa (379), Tampereella (353) ja Turussa (270). Vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna
aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (215) ja väheni eniten – 12 yrityksellä – Pietarsaaressa
ja Siilinjärvellä.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 31.1.2008

Yritykset 2008



Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2001–2007

Lopettaneet yritykset 2. neljännes 2007

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2007 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 680 yritystä. Edellisen
vuoden toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä on lisääntynyt 5,7 prosenttia, kun vuoden
2006 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 4 429 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta
oli 1,6 prosenttia vuoden 2007 huhti–kesäkuussa.

Lopettaneita yrityksiä oli eniten kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 189
(25,4 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti 1 085 yritystä (23,2%) ja rakentamisen toimialalla 698 (14,9
%).

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2007 toisella neljänneksellä toimintansa lopettaneita yrityksiä
oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla, jossa niitä oli 1 451. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita
yrityksiä oli eniten Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa, molemmissa 1,9 prosenttia.

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2007 toisella neljänneksellä lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingissä
(728), Espoossa (212) ja Tampereella (205). Vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden
yritysten määrä lisääntyi eniten Turussa (30) ja vastaavasti väheni eniten Hyvinkäällä ja Mäntsälässä (16).

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2001–2007
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Aloittaneiden yritysten määrä kasvanut lähes seitsemällä prosentilla

Aloittaneet yritykset vuoden 2007 kolmannella
neljännekselläToimialoittaiset tiedot
Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 7 609 uutta yritystä aloitti toimintansa. Eniten uusia yrityksiä aloitti
kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa, jossa toimintansa aloitti 2 238 yritystä eli 29,4 prosenttia kaikista
neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Rakentamisen toimialalla aloitti 1 492 yritystä (19,6 %) ja kaupan
toimialalla aloitti 1 286 yritystä (16,9%). Aloittaneita yrityksiä oli lukumääräisesti enemmän kuin vuoden 2006
kolmannella neljänneksellä (7 131). Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi 6,7 prosenttia.

Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä koko yrityskannasta uusia yrityksiä oli keskimäärin 2,6 prosenttia,
kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 2,5 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten
yrityksiä perustettiin rakentamisen toimialalla (3,4 %).

Kuvio 1. Aloittaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 3. neljännes 2001–2007
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Taulukko 1. Aloittaneet yritykset toimialoittain, 3. neljännes 2007
Osuus
yritys- 

kannasta, %

Aloittaneet
yritykset 

3. neljännes

Toimiala

2,67 609YHTEENSÄ
3,02 238K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
3,41 492F Rakentaminen
2,31 286G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj.
3,0732O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
1,6476D Teollisuus
1,8454I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
3,0343H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
2,9231N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
1,7148A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
3,189J Rahoitustoiminta
3,177M Koulutus
1,015E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
0,910C Kaivostoiminta ja louhinta
2,29B Kalatalous
0,67X Toimiala tuntematon
1,31L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
2,11P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön

Maakunnittaiset tiedot
Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten uusia yrityksiä aloitti Uudellamaalla (2 610).
Yrityksiä aloitettiinmyösmelko runsaasti Pirkanmaalla 729 ja Varsinais-Suomessa 701 kappaletta. Yrityskantaan
suhteutettuna eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla (3,0 %), kun taas vuoden 2006 vastaavana
ajankohtana yrityksiä aloitti eniten Kanta-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, molemmissa 2,9
prosenttia.

Kuvio 2. Aloittaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 3. neljännes 2001–2007
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Taulukko 2. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2007
Aloittaneiden 

määrän
muutos 

3/07 - 3/06

Osuus
yritys- 

kannasta, %

Aloittaneet 
yritykset 

3.
neljännes

Maakunta

4782,67 609KOKO MAA
2743,02 610Uudenmaan maakunta

392,8729Pirkanmaan maakunta
502,5701Varsinais-Suomen maakunta

-552,5417Pohjois-Pohjanmaan maakunta
182,8362Keski-Suomen maakunta
192,2285Satakunnan maakunta

02,8250Kanta-Hämeen maakunta
132,3246Päijät-Hämeen maakunta
-32,1241Pohjois-Savon maakunta
242,6213Kymenlaakson maakunta

-182,1205Lapin maakunta
-161,7204Etelä-Pohjanmaan maakunta
-151,8179Pohjanmaan maakunta
112,1172Etelä-Savon maakunta
102,2170Pohjois-Karjalan maakunta
282,6159Itä-Uudenmaan maakunta
112,1131Etelä-Karjalan maakunta
-52,075Keski-Pohjanmaan maakunta

-121,760Kainuun maakunta
152,557Ahvenanmaa

Kuvio 3. Aloittaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 3. neljännes 2007, %
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Seutukunnittaiset tiedot
Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Helsingin seutukuntaan (2 396), Tampereen
seutukuntaan (548) ja Turun seutukuntaan (463). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Äänekosken
seutukunnassa, 3,6 prosenttia ja Jämsän Seutukunnassa, 3,3 prosenttia.

TE-keskusalueittaiset tiedot
Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä syntyi Uudenmaan TE-keskusalueella (2 769) ja
vähiten Kainuun TE-keskusalueella (60). Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä aloitti Uudenmaan
TE-keskusalueella (3,0 %) ja vähiten Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun TE-keskusalueilla (1,7 %).

Kuntakohtaiset tiedot
Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1 370), Espoossa (379), Tampereella
(353), Turussa (270) ja Vantaalla (265). Vuoden 2006 kolmanteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden
yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (215) ja väheni eniten Pietarsaaressa ja Siilinjärvellä, molemmissa
12 yrityksellä.

Taulukko 3. Aloittaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten aloittaneita
yrityksiä

Aloittaneiden
määrän
muutos
3/2007 -
3/2006

Osuus
yritys-

kannasta, %

Aloittaneet
yritykset

3.
neljännes

Kunta

4782,67 609KOKO MAA
2153,31 370091 Helsinki

453,0379049 Espoo
253,1353837 Tampere

12,7270853 Turku
82,8265092 Vantaa

-103,1170564 Oulu
302,8150398 Lahti
-73,2129179 Jyväskylä
132,7105297 Kuopio
-52,287609 Pori
193,284167 Joensuu
112,777638 Porvoo
122,673405

Lappeenranta
142,966106 Hyvinkää
-12,866109 Hämeenlinna
52,765285 Kotka

-72,465698 Rovaniemi
93,160186 Järvenpää

-32,958444 Lohja
-82,457491 Mikkeli
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Taulukko 4. Aloittaneet yritykset kunnittain, 3. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten
aloittaneita yrityksiä

2007Q32006Q32005Q32004Q32003Q32002Q32001Q3Kunta
1 3701 1551 029983931907902091 Helsinki

379334355283270288239049 Espoo
353328319272232200206837 Tampere
270269215234198176191853 Turku
265257257230240196172092 Vantaa
1701801431291119990564 Oulu
1501201211058111298398 Lahti
1291369784827175179 Jyväskylä
105929479657562297 Kuopio

87928665726974609 Pori

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot
Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä toimintansa aloitti 3 949
liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 2 955 osakeyhtiötä ja 289
kommandiittiyhtiötä. Aloittaneista yrityksistä 51,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia
henkilöitä ja 38,8 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yr i tykset vuoden 2007 toisel la
neljännekselläToimialoittaiset tiedot
Vuoden 2007 toisella neljänneksellä 4 680 yritystä lopetti toimintansa. Eniten yrityksiä lopetti kiinteistö- ja
liike-elämän palveluissa, jossa lopettaneita yrityksiä oli 1 189 (25,4 %). Kaupan toimialalla toimintansa lopetti
1 085 yritystä (23,2 %) ja rakentamisen toimialalla lopetti 698 yritystä (14,9 %). Verrattuna edelliseen vuoteen
lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,7 prosenttia.

Yrityksiä lopetti suhteessa yrityskantaan vuoden 2007 toisella neljänneksellä 1,6 prosenttia, kun vuoden 2006
vastaavana ajankohtana luku oli 1,5 prosenttia. Suurista toimialoista suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä
lopetti majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialalla (2,4 %).

Kuvio 4. Lopettaneet yritykset kolmella suurimmalla toimialalla, 2. neljännes 2001–2007
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Taulukko 5. Lopettaneet yritykset toimialoittain, 2. neljännes 2007
Osuus
yritys-

kannasta, %

Lopettaneet
yritykset

2.
neljännes

Toimiala

1,64 680YHTEENSÄ
1,61 189K Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
1,91 085G Tukku-, väh.kaup; moot.ajon.; henk.koht., kotital.esin. korj.
1,6698F Rakentaminen
1,7413O Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
1,2343D Teollisuus
2,4278H Majoitus- ja ravitsemistoiminta
1,1272I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
1,8144N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
1,6136A Maatalous, riistatalous ja metsätalous
1,953J Rahoitustoiminta
1,639M Koulutus
1,113C Kaivostoiminta ja louhinta
0,57E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto

10,45P Työnant.kotital.; kotital. tuott. tav. ja palv. omaan käyttöön
3,83L Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
0,52B Kalatalous

Maakunnittaiset tiedot
Vuoden 2007 toisella neljänneksellä toiminnan lopettaneita yrityksiä oli lukumääräisesti eniten Uudellamaalla
(1 451). Yrityksiä lopetti runsaasti myös Varsinais-Suomessa (434) ja Pirkanmaalla (433). Yrityskantaan
suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa, molemmissa 1,9 prosenttia,
kun vuoden 2006 vastaavana ajankohtana yrityksiä lopetti eniten Pohjois-Pohjanmaalla (1,8 %).

Kuvio 5. Lopettaneet yritykset kolmessa suurimmassa maakunnassa, 2. neljännes 2001–2007
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Taulukko 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2007
Lopettaneiden 

määrän
muutos 

2/07 - 2/06

Osuus
yritys- 

kannasta, %

Lopettaneet 
yritykset 

2.
neljännes

Maakunta

2511,64 680KOKO MAA
91,71 451Uudenmaan maakunta

631,6434Varsinais-Suomen maakunta
161,7433Pirkanmaan maakunta
431,8307Pohjois-Pohjanmaan maakunta
321,9250Keski-Suomen maakunta
311,8198Päijät-Hämeen maakunta

91,4185Satakunnan maakunta
521,9171Kanta-Hämeen maakunta
-41,7169Lapin maakunta
231,4166Etelä-Pohjanmaan maakunta
171,4158Pohjois-Savon maakunta
241,7130Pohjois-Karjalan maakunta

-221,3111Kymenlaakson maakunta
-91,3106Etelä-Savon maakunta

-321,099Pohjanmaan maakunta
-131,380Itä-Uudenmaan maakunta
-131,276Etelä-Karjalan maakunta
151,761Kainuun maakunta
-81,141Keski-Pohjanmaan maakunta
11,024Ahvenanmaa

Kuvio 6. Lopettaneet yritykset maakunnittain suhteessa yrityskantaan, 2. neljännes 2007, %
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Seutukunnittaiset tiedot
Vuoden 2007 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (1 342).
Yrityksiä lopetettiin melko runsaasti myös Tampereen (303) ja Turun seutukunnissa (290). Yrityskantaan
suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Forssan seutukunnassa (2,5 %).

TE-keskuksittaiset tiedot
Vuoden 2007 toisella neljänneksellä lukumääräisesti eniten yrityksiä lopetti Uudenmaan TE-keskusalueella (1
531) ja vähiten Kainuun (61). Yrityskantaan suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Hämeen ja
Keski-Suomen TE-keskusalueilla, molemmissa 1,9 prosenttia ja vähiten Pohjanmaan TE-keskusalueella (1,0
%).

Kuntakohtaiset tiedot
Vuoden 2007 toisella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti Helsingissä (728), Espoossa (212) ja Tampereella
(205). Vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Turussa
(30) ja väheni eniten Hyvinkäällä ja Mäntsälässä, 16 yrityksellä.

Taulukko 7. Lopettaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2007. Mukana 20 kuntaa, joissa eniten
lopettaneita yrityksiä

Lopettaneiden
määrän
muutos
2/2007 -
2/2006

Osuus
yritys-

kannasta, %

Lopettaneet
yritykset

2.
neljännes

Kunta

2511,64 680KOKO MAA
241,7728091 Helsinki

91,7212049 Espoo
-141,8205837 Tampere
302,0198853 Turku
211,9178092 Vantaa
202,2119398 Lahti
262,1117564 Oulu
-31,977179 Jyväskylä
201,559297 Kuopio

-101,352609 Pori
41,951167 Joensuu

-61,746698 Rovaniemi
71,843109 Hämeenlinna

-31,542638 Porvoo
41,941743 Seinäjoki

-41,636858 Tuusula
21,435491 Mikkeli

-31,535543 Nurmijärvi
-121,234405

Lappeenranta
121,834684 Rauma

11



Taulukko 8. Lopettaneet yritykset kunnittain, 2. neljännes 2001–2007. Mukana 10 kuntaa, joissa eniten
lopettaneita yrityksiä

2007Q22006Q22005Q22004Q22003Q22002Q22001Q2Kunta
728704988773683761767091 Helsinki
212203274216187193208049 Espoo
205219214198234229204837 Tampere
198168168183163180155853 Turku
178157209152136138142092 Vantaa
1199991948911196398 Lahti
1179110580769470564 Oulu
77806275548567179

Jyväskylä
59396655727569297 Kuopio
52627569615661609 Pori

Oikeudellisen muodon mukaiset tiedot
Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2007 toisella neljänneksellä toimintansa lopetti 2 569
liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö), 1 433 osakeyhtiötä ja 308
kommandiittiyhtiötä. Lopettaneista yrityksistä 54,9 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia
henkilöitä ja 30,6 prosenttia osakeyhtiöitä.

Konkurssit
Tiedot konkursseista päätoimialoittain, alkaen vuodesta 1986 (StatFin).
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Muutokset yrityskannassa eräissä Euroopan maissa¹

Taustat
Yritysdemografiassa pyritään kuvaamaan yritysten kehitystä ja etenkin yrityskannassa tapahtuvia muutoksia
harmonisoidullamenetelmällä kaikissa EU:n tilastoyhteistyöhön osallistuvissamaissa. Pääasiallinenmielenkiinto
kohdistuu yritystoiminnan aitoon aloittamiseen ja lopettamiseen sekä näiden muutosten vaikutukseen uusien
työpaikkojen luomisessa ja katoamisessa. Työllisyysvaikutuksia voidaankin ehkä pitää tärkeimpänä poliittisena
asiakohtana, johon yritysdemografiatietojen pitäisi osaltaan pystyä vastaamaan.

Aito aloitus ja lopetus
Demografiatyön johtolankana on yritysten aitojen aloitusten ja lopetusten erottaminen kaikista aloituksista ja
lopetuksista, sekä näiden ’aitojen’ yksiköiden seuraaminen ajassa ja aggregoituna eri luokkiin. Luokittelijoina
demografiassa käytetään aikatekijän (vuosi) lisäksi toimialaa, oikeudellista muotoa sekä henkilöstön
suuruusluokkaa. Aloituksen "aitous" on määritelty siten, että ko. yritykselle ei löydy edeltäjää, ja vastaavasti
lopetus siten, että loppunutta yritystoimintaa ei jatka mikään toinen yritys.

Epäaitojen tapahtumien määrittely tapahtuu hakemalla edeltäjä-jatkaja -linkkejä yksiköiden välille. Eurostatin
ja OECD:n yritysdemografiakäsikirjan mukaan jatkuvuutta tulisi tarkastella ensisijaisesti tuotannontekijöiden
jatkuvuutena ja tässä olisi huomioitava varsinkin työvoiman jatkuvuutta (samat työntekijät jatkavat uudessa
yrityksessä). Oma lukunsa onmyös keskeytyneen yritystoiminnan uudelleen jatkuminen. Demografian sääntöjen
mukaan yli 18 kuukauden toimimattomuuden jälkeen uudelleen aloittava yritys katsotaan aidoksi aloitukseksi.
Tarkemmat määrittelyt demografiatietojen tuottamisesta löytyvät em. käsikirjasta.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että yritysdemografian sääntöjen perusteella tehdyt tilastot poikkeavat
Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston tiedoista juuri näiden aitojen aloitus- ja
lopetussääntöjen vuoksi. Tuotantomenetelmistä johtuen tiedot yritysten aidoista aloituksista ja lopetuksista
kertyvät hitaammin kuin Aloittaneet ja lopettaneet yrityksen -tilaston tiedot. Eurostat kehittää edelleen
kansainvälisesti vertailukelpoista yritysdemografiatilastointia.

Aloittaneet yritykset
Euroopan 17 maasta (2) saatujen tilastotietojen mukaan vuonna 2003 syntyi 1,2 miljoonaa uutta liikeyritystä
(3). Seitsemänmaan (4) tietoihin perustuva aloittamisasteen, eli aloittaneet yritykset suhteessa olemassa olevaan
yrityskantaan, keskiarvo oli 9,2 prosenttia. Kaikista tarkastelluissa maissa syntyneistä yrityksistä noin kaksi
kolmasosaa syntyi kolmessa maassa: Italiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa. Yrityskantaan verrattuna korkein
aloittamisaste oli Romaniassa (18,7 %). Yli kymmenen prosentin aloittamisasteita oli myös Virossa, Unkarissa,
Latviassa, Tšekissä, Iso-Britanniassa ja Luxemburgissa. Suomessa aloittamisaste oli 7,7 prosenttia. Kuviossa
1 (5) on 17 aiemmin mainitun maan lisäksi mukana Tanskan ja Norjan luvut vuodelta 2001.
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Kuvio 1. Yritysten aloittamisasteet eri maissa v. 2003, %

Uusista yrityksistä 75,6 prosenttia toimi palvelusektorilla (toimialat G–K pl. hallintayhtiöt 74.15), 15,9 prosenttia
rakentamisen toimialalla (F) ja 8,4 prosenttia teollisuudessa (C–E). Suhteessa olemassa olevaan yrityskantaan
uusia yrityksiä syntyi eniten rakennusalalla (11,1 %), palvelutoimialoilla 9,4 prosenttia ja vähiten teollisuudessa,
5,8 prosenttia. Suomessa vastaavat luvut olivat 8,4 prosenttia, 8,2 prosenttia ja 4,7 prosenttia. Ilmeisenä syynä
teollisuuden alempiin lukuihin on se, että teollisuusyrityksen aloituskustannukset ovat yleensä korkeammat
kuin palveluyrityksen.

Kun toimialakohtaisia eroja tutkittiin yksityiskohtaisemmin seitsemästä maasta (Viro, Espanja, Italia, Latvia,
Slovakia, Ruotsi ja Britannia) saatujen tilastojen perusteella, huomattiin, että yrityksiä perustettiin eniten
kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen toimialalla (11,7%). Aloittamisasteet olivat erityisen korkeita
operationaalisissa palveluissa, kuten työvoiman vuokrauksessa ja siivouksessa (18,5 %). Suhteellisen paljon
perustettiin myös ICT-alan palveluyrityksiä (11,0 %) sekä osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluyrityksiä,
kuten laki- ja kirjanpitopalveluja tarjoavia yrityksiä (10,1 %).

Tarkasteltavien maiden (ja lisäksi Tanskan sekä Norjan) ja toimialojen välillä oli kohtalaisen suuria eroja
aloittamisasteissa erityisesti palvelusektorilla, ja sen sisällä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelujen
toimialalla, rahoituspalveluissa sekä osaamisintensiivisissä liike-elämän palveluissa. Teollisuussektorilla ei
ollut suurta vaihtelua maiden välillä. Yleisesti ottaen tutkituilla toimialoilla aloittamisasteet olivat korkeimmat
Romaniassa ja matalimmat Sveitsissä.

Useimmissa tarkastelluissa maissa aloittavan yrityksen yleisin oikeudellinen muoto oli luonnollinen henkilö.
Selkeimmät poikkeukset olivat Luxemburg, Iso-Britannia ja Sveitsi, joissa useimmat aloittavat yritykset olivat
osakeyhtiöitä. Samoin oli tilanne Baltian maissa.

Toiminnan jatkuminen
Yritysten toiminnan jatkumista seurataan selviytymisasteella: esim. kahden vuoden selviytymisaste on yritysten,
jotka ovat aloittaneet vuonna t-2, määrä vuonna t jaettuna vuonna t-2 aloittaneiden yritysten määrällä. Kahden
vuoden selviytymisasteen luvuissa 17 maan väliset erot olivat huomattavia; eniten kaksi vuotta toiminnassa
olleita yrityksiä oli Portugalissa, 93,7 prosenttia ja vähiten Suomessa, 60,1 prosenttia. Toiminnassa oli
suhteellisesti vähän enemmän teollisuusyrityksiä kuin rakennus- ja palveluyrityksiä. Useimmissa maissa vallitsi
sääntö: mitä matalampi aloittamisaste sitä korkeampi selviytymisaste ja päinvastoin. Poikkeuksia olivat Suomi
ja Slovakia. Suomessa aloittamisaste oli yksi matalimpia ja selviytymisaste matalin, kun taas Slovakiassa
aloittamisaste oli korkein ja selviytymisaste yksi korkeimmista (kuvio 2 (6) ).

14



Kuvio 2. Kahden vuoden selviytymisasteet eri maissa ja eri toimialoilla v. 2003, %

Kun tutkittiin vuonna 1998 aloittaneita yrityksiä, huomattiin, että 73,0 prosenttia yrityksistä oli toiminnassa
kahden vuoden kuluttua ja vajaa puolet (49,1 %) viiden vuoden kuluttua. Kolmena ensimmäisenä
tarkasteluvuonna lopettamisaste oli suunnilleen sama vuosittain, mutta hidastui neljäntenä ja viidentenä vuonna.
Tästä voidaan päätellä, että kun yritys pysyy toiminnassa pari kolme vuotta, sen "elinmahdollisuudet" kasvavat.
Toimialojen kesken selviytymisasteissa ei ollut suuria eroja (teollisuus 51,6%, rakentaminen 51,4% ja palvelut
48,4 %). Tarkasteltujen maiden väliset erot olivat merkittäviä: korkein selviytymisaste oli Ruotsissa 61,5 ja
matalin Suomessa 39,7 prosenttia. Vuonna 1999, 2000 tai 2001 aloittaneista yrityksistä keskimäärin suurin
kahden vuoden selviytymisaste oli sähkö-, kaasu- ja vesihuollon yrityksillä (84,6 %), toiseksi suurin
teollisuusyrityksillä (79,7 %), ja pienin palveluyrityksillä (70,6 %) ja niistä erityisesti rahoitusyrityksillä.

Lopettaneet yritykset
Vuonna 2003 lopettamisaste, eli lopettaneet yritykset suhteessa olemassa olevaan yrityskantaan, oli keskimäärin
7,8 prosenttia aiemmin mainitussa seitsemässä maassa. Koska lopettamisaste oli pienempi kuin aloittamisaste
(9,2 %), yritysjoukko kasvoi. Tarkastellut lopettamistilastot olivat kuitenkin vain alustavia, joten muutokset
ovat mahdollisia. Lukujen mukaan suhteellisesti vähiten lopettaneista yrityksistä oli teollisuusyrityksiä ja eniten
ICT-alalla. Yleisesti ottaen niillä toimialoilla, joilla aloitti suhteellisesti eniten uusia yrityksiä, niitä myös lopetti
eniten. Erityisesti tämä näkyi palvelusektorin toimialoilla, joissa yrityksen perustaminen ja lopettaminen on
helppoa. Vastaavaa samanlaisuutta ei ollut havaittavissa maiden välillä. Suhteellisesti eniten yrityksiä lopetti
Latviassa, vähiten Portugalissa ja Sveitsissä (kuvio 3 (7) ).

Kuvio 3. Yritysten alustavat lopettamisasteet eri maissa v. 2003, %

15



Vaikutus työllisyyteen
Vuonna 2003 aloittaneissa yrityksissä syntyi yritysdemografiatilaston mukaan 2,2 miljoonaa uutta työpaikkaa
16 EU-jäsenmaassa . Uudet yritykset muodostivat noin yhdeksän prosenttia yrityskannasta, mutta niiden
tarjoamat työpaikat vain noin kolme prosenttia kaikista työpaikoista. Suurin työllisyysvaikutus uusilla yrityksillä
oli Liettuassa (v. 2002), noin viisi prosenttia.

Uusien yritysten luomista työpaikoista tarkastelumaissa keskimäärin 72 prosenttia syntyi palvelusektorille, 17
prosenttia rakennussektorille ja 11 prosenttia teollisuuteen. Liettuassa, Portugalissa, Slovakiassa, Sloveniassa
ja Romaniassa teollisuuden osuus oli huomattavampi, noin 20 prosenttia.

Useimmissa maissa uusien yritysten aikaansaama työpaikkojen lisäys oli suurempi kuin yritysten lopettamisen
aiheuttama työpaikkojen vähennys. Poikkeuksia olivat Italia, Hollanti, Slovenia, Suomi, Britannia ja Slovakia,
joissa työpaikkojen vähentyminen oli suurempi kuin lisäys. Toimialoittain tarkasteltuna kiinteistö-, vuokraus-
ja liike-elämän palveluissa, rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa uusia työpaikkoja syntyi
enemmän kuin niitä hävisi.

Suurin osa aloittavista yrityksistä oli pieniä, alle viiden henkilön yrityksiä, kuten myös lopettaneista. Merkittävää
oli kuitenkin se, että yli 20 henkilöä työllistävien yritysten lopettamisaste oli keskimäärin suurempi kuin
aloittamisaste. Suurten yritysten vaikutus on suurempi työpaikkojen vähentymisessä kuin lisääntymisessä.

1) Perustuu julkaisuihin Business demography: growth in the population of enterprises. Eurostat, Statistics in
focus 48/2007 sekä Business demography: the impact on employment. Eurostat, Statistics in focus 49/2007.
2) Tšekin tasavalta, Viro, Espanja, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Alankomaat, Portugali, Slovenia,
Slovakia, Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia, Romania ja Sveitsi
3) Toimialat C = Kaivostoiminta ja louhinta, D = Teollisuus, E = Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, F =
Rakentaminen, G = Tukku- ja vähittäiskauppa, H = Majoitus- ja ravitsemistoiminta, I = Kuljetus, varastointi
ja tietoliikenne, J = Rahoitustoiminta, K = Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut
(pl. 74.15 Hallintayhtiöt)
4) Viro, Espanja, Italia, Latvia, Slovakia, Ruotsi ja Iso-Britannia
5) KA = keskiarvo Viron, Espanjan, Italian, Latvian, Slovakian, Ruotsin ja Iso-Britannian luvuista; Tanskan
ja Norjan luvut vuodelta 2001
6) KA = keskiarvo Viron, Espanjan, Italian, Latvian, Slovakian, Ruotsin ja Iso-Britannian luvuista; Tanskan
ja Norjan tiedot vuodelta 2001, Sveitsin tiedot puuttuvat
7) KA = keskiarvo Viron, Espanjan, Italian, Latvian, Slovakian, Ruotsin ja Iso-Britannian luvuista; Tšekin
tasavallan, Liettuan, Luxemburgin, Unkarin, Alankomaiden, Portugalin, Slovenian ja Suomen luvut vuodelta
2002; Tanskan tiedot puuttuvat
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Laatuseloste

Tilastotietojen relevanssi

Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain, alueittain ja oikeudellisen
muodon mukaan. Tilaston ajanjakso on neljännesvuosi. Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä
rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat
liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina.
Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt.
Tilasto sisältää valtion liikelaitokset, mutta ei kuntien liikelaitoksia.

Yrityksen toimiala on määritelty Tilastokeskuksen vahvistaman luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus 2002,
Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2002).

Aluetiedot määräytyvät yrityksen kotikunnan perusteella. Yrityksen aluetiedot on määritelty noudattaen uusinta
aluejakoa. (Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot, Tilastokeskus, Käsikirjoja 28, Helsinki).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen
tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista. Tämän jälkeen tehdään tilastotaulujenmuokkaus
sekä laaditaan tilastokatsaus uusimman vuosineljänneksen tiedoista. Lisäksi tilastosta laaditaan marraskuussa
vuosikatsaus, joka sisältää edellisen koko vuoden tiedot.

Aloittamis- ja lopettamistieto on hallinnollinen. Yrityksen aloittamisajankohta on verovalvonnan alkamisaika.
Tieto saadaan verohallinnolta. Lopettamistieto saadaan Tilastokeskuksen omasta tiedustelusta tai verohallinnolta.
Yritys merkitään aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi.
Vastaavasti yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä työnantajana että
arvonlisäverovelvollisena yksikkönä. Yritys merkitään aloittaneeksi myös silloin, kun se saa uuden
yritystunnuksen. Tällöin yritys tulee lasketuksi myös lopettaneiden yritysten tilastoon, sillä vanha yritystunnus
lopetetaan rekisteristä. Yritys kirjautuu aloittaneena yrityksenä myös yhtiöittämisen tai fuusion seurauksena.
Vastaavasti yritys rekisteröidään lopettaneeksi silloin, kun se sulautuu toiseen yritykseen. Tilaston luvut sisältävät
myös tämänkaltaiset epäaidot aloittamiset ja lopettamiset.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto kuvaa yritysten hallinnollisia aloituksia ja lopetuksia (ks. menetelmäkuvaus yllä). Tämä tarkoittaa sitä,
että tietojen tuottamisessa ei ole huomioitu mahdollisia toiminnan siirtymisiä, fuusioita, yhtiöittämisiä tms.

Tilaston taulukoissa oleva tieto "Yrityskanta" on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu ko.
ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä. Sen vertailukelpoisuutta Suomen yritykset -vuositilastoon
on selvitetty kohdassa Tilastojen vertailukelpoisuus.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä vuosineljänneksittäin. Aloittaneiden
yritysten tiedot julkistetaan neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä ja lopettaneiden yritysten tiedot
seitsemän kuukauden viiveellä. Edellisten neljännesten tiedot täydentyvät kullakin julkistamiskerralla.

Kutakin ajankohtaa koskevat tiedot kertyvät takautuvasti. Alla oleva esimerkki kuvaa tietojen kertymänopeutta.
Esimerkiksi vuoden 2003 aloittamisista oli saatu tieto 98,8 prosentilta lokakuuhun 2004 mennessä. Myös
lopettamistiedot kertyvät vastaavalla tavalla.
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Tietojen kertymänopeus
%
lopullisesta

Lopettaneet
2003

%
lopullisesta

Aloittaneet
2003

Tiedonsaannin ajankohta

99,221 04398,223 4832004 Heinäkuu
100,821 38198,823 6262004 Lokakuu
101,421 52699,423 7632005 Tammikuu
100,821 39799,723 8272005 Huhtikuu

10021 23099,923 8862005 Heinäkuu
10021 22010023 9022005 Lokakuu

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilaston tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa Tilastokeskuksen palvelusivuilla,
www.tilastokeskus.fi/til/aly/index.html.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta on muuttunut alkaen 05/2007 julkistuksesta. Aiemmin
tilaston tiedot johdettiin yritysrekisteriin merkittyjen aloitus- ja lopetustietojen pohjalta. Uudessa menetelmässä
tiedot tuotetaan Verohallinnon rekisteröintitietojen pohjalta. Tämän lisäksi tilaston kohdejoukko on laajentunut.
Aiemmin kohdejoukkoon sisältyivät yritykset, jotka toimivat työnantajina tai ovat liiketoiminnasta
arvonlisäverovelvollisia. Uusi kohdejoukko sisältäämyös kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset
yritykset. Kohdejoukon laajennus näkyy selvimmin toimialaluokassa 70 Kiinteistöpalvelut.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aiemmin julkaistun tilaston mukainen aikasarja päättyy aloittaneiden
yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006 ensimmäiseen
neljännekseen. Uuden tilastonmukaiset aikasarjat alkavat vuodesta 2001. Tietyissä toimialaluokissa vertailtavuus
aiemmin julkaistuihin tietoihin on erinomainen, muttamenetelmän ja kohdejoukonmuutoksista johtuen aikasarjat
eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Aiemmin julkaistun tilaston aikasarjat ovat edelleen saatavissa
tilaston kotisivuilla.

Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat on tuottanut vuodesta 1997 lähtien yritysdemografiatilastoa, joka
sisältää tietoa aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä EU:n jäsenmaissa. Nämä tiedot tuotetaan eri menetelmällä
ja erilaisella rajauksella kuin Suomessa julkistetut tilastot, eivätkä ne siten ole vertailukelpoisia. Eurostat on
kehittämässä jäsenmaiden kesken vertailukelpoisia aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tilastoja.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Aloittaneet ja lopettaneet -tilaston tieto ''Yrityskanta'' on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu
ko. ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön
käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Yritysrekisterin
vuositilaston ''yrityksiä yhteensä'' on yritysmäärä vuoden keskiarvotietona ja se poikkeaa em. luvusta seuraavista
syistä: se kattaa kaikki yritykset, siis muutkin kuin alv-velvolliset tai työnantajayritykset. Lisäksi mukaan
lasketaan yritykset, joiden toiminta-aika tilastovuonna on yli kuusi kuukautta ja joiden liikevaihto tai henkilömäärä
ylittää tietyn alarajan. Yritysrekisterin vuositilasto julkaistaan mm. StatFin-palvelussa ja Suomen yritykset
-julkaisuna.
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