
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag började minska
Enligt Statistikcentralen antalet nya företag minskade med nästan åtta procent under första
kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest
företag sin verksamhet inom handeln, sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet
fanns det flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag minskade med 19,1 procent
under fjärde kvartalet år 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren
var antalet nedlagda företag störst inom handeln. Sett till landskap och i förhållande till
företagsbeståndet var antalet störst i Päijänne-Tavastland och i Mellersta Finland.

Nya företag 1:a kvartalet

Nya företag 1:a kvartalet år 2011
Under första kvartalet år 2011 inledde 9 752 nya företag sin verksamhet. Antalet nya företag minskade
med 7,8 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 10 579 företag inledde sin verksamhet. I
förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,0 procent under första kvartalet år 2011.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.7.2011
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Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 1 657 företag, dvs. 17,0 procent av alla nystartade
företag under första kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik inledde 1 623 nya företag (16,6 %) sin verksamhet och inom byggverksamhet 1 438 företag (14,7 %).

När man jämför landskapen grundades i absoluta tal flest nya företag i Nyland under första kvartalet år
2011, dvs. 3 339 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst
i Nyland (3,4 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under
första kvartalet år 2011 i Helsingfors ekonomiska region (3 253) och näst flest i Tammerfors ekonomiska
region (726).

När man jämför de ELY-centralerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under första
kvartalet år 2011 i Nyland ELY-central (3 522) och näst flest i Egentliga Finlands ELY-central (939).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under första kvartalet år 2011 i
Helsingfors (1 738), Esbo (481), Tammerfors (457) Vanda (371) och Åbo (364). Jämfört med första
kvartalet år 2010 ökade antalet nya företag mest i Kuopio (22) och minskade mest i Helsingfors (-34).

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2010
Enligt Statistikcentralen lade 8 449 företag ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet år 2010. Jämfört
med fjärde kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 19,1 procent, då 10 448 företag
lade ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 2,6 procent under oktober–december år 2010.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 636 (19,4 %).
Inom byggverksamhet lade 1 322 företag (15,6 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 265 företag (15,0 %).

När man jämför landskapen lade i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under det fjärde kvartalet
år 2010 i Nyland, där antalet uppgick till 2 771. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet
nedlagda företag störst i Päijänne-Tavastland (2,9 %) och i Mellersta Finland (2,9 %).

Sett till ekonomisk region lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år
2010 i Helsingfors ekonomiska region (2 695) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (575).

Sett till ELY-centraler lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010
i Nyland ELY-central (2 946) och näst flest i Birkaland ELY-central (766).

När man jämför kommunerna lade flest nya företag ned sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2010 i
Helsingfors (1 417), Esbo (385), Tammerfors (350), Vanda (305) och Åbo (281). Jämfört med fjärde
kvartalet år 2009 ökade antalet nedlagda företag mest i Ikaalinen (17) och minskade mest i Helsingfors
(-595).
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
IV/2010 –
IV/2009

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
IV/2010

Förändring
I/2011 –I/2010

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya I/2011Landskap

-1 9992,68 449-8273,09 752HELA LANDET

-1 9702,68 173-8143,09 424FASTA FINLAND

-1 0682,82 771-1173,43 339Nyland

-782,4720-573,1939Egentliga Finland

-1072,6766-813,1892Birkaland

-1312,3424-353,0546Norra Österbotten

-222,9407-322,7383Mellersta Finland

-472,3317-352,5347Satakunta

-402,4290-192,8342Norra Savolax

-612,9326-472,9325Päijänne-Tavastland

-312,7257-243,1295Egentliga Tavastland

262,4311-832,3295Södra Österbotten

-772,4212-83,3285Kymmenedalen

512,2226-372,4251Österbotten

-1122,3245-532,4249Lappland

-272,2194-782,2194Södra Savolax

-422,3150-122,8188Södra Karelen

-242,5206-612,3184Norra Karelen

-432,7175-262,8183Östra Nyland

-212,390-102,5101Mellersta Österbotten

-142,38612,386Kajanaland

-232,154-132,257ÅLAND

-232,154-132,257Åland

5



Företag 2011

Förfrågningar
(09) 1734 3542Marketta Kaskirinne-Salo

(09) 1734 3582
Ansvarig statistikdirektör:
Hannele Orjala
yritys.rekisteri@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2011, 1:a kvartalet; nedlagda företag
2010, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Statistikcentralen, försäljning
= Finlands officiella
statistik

PB 2 C
00022 STATISTIKCENTRALEN

ISSN 1799-2338 (pdf)tfn (09) 1734 2011
fax (09) 1734 2500
myynti@stat.fi
www.stat.fi


