
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade med nästan två tusen
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med nästan 25 procent under tredje
kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde
kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest
företag i Nyland. Antalet nedlagda företag ökade med 6,3 procent under andra kvartalet år 2011
jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett
flest företag ned sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 3:e kvartalet

Nya företag 3:e kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 5 447 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011. Antalet
nya företag minskade med 24,8 procent jämfört medmotsvarande kvartal år 2010, då 7 240 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent under tredje
kvartalet år 2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 884 företag, dvs. 16,2 procent av alla nystartade
företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 880 nya företag (16,2 %) sin verksamhet
och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 857 företag (15,7 %).

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 26.1.2012

Företag 2012



När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet år
2011, dvs. 1 840 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Birkaland
(1,9 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades kvantitativt sett flest nya företag under tredje kvartalet
2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 712) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (435).

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet under tredje
kvartalet 2011 inom området för Nylands ELY-central (1 840) och näst flest inom området för Birkalands
ELY-central (559).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2011 i Helsingfors
(870), näst flest i Esbo (282), Tammerfors (260) och Åbo (225). Jämfört med motsvarande kvartal år 2010
ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Villmanstrand (17) och minskade mest i Helsingfors
(-380).

Nedlagda företag 2:a kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen lade 4 709 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2011. Jämfört
med andra kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 6,3 procent, då 4 429 företag lade
ned sin verksamhet under andra kvartalet år 2010. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 1,4 procent under april–juni år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 868, dvs. 18,4 procent av
alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom byggverksamhet lade 774 företag (16,4 %) ned sin
verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 627 företag
(13,3 %).

När man jämför landskapen lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 619) under
andra kvartalet 2011. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i
Päijänne-Tavastland (2,0 %).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011
i Helsingfors ekonomiska region (1 475) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (328).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011
inom området för Nylands ELY-central (1 619) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central
(409).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2011 i Helsingfors
(690), näst flest i Esbo (221), Vanda (210) och Tammerfors (210). Jämfört med andra kvartalet år 2010
ökade antalet nedlagda företag mest i Vanda (60) och minskade mest i Helsingfors (-42).
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapet

Förändring
II/2011 -
II/2010

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
II/2011

Förändring
III/2011 -
III/2010

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya III/2011Landskap

2801,44 709-1 7931,75 447HELA LANDET

2671,44 616-1 7291,65 334FASTA FINLAND

921,51 619-8691,71 840Nyland

-151,4409-1161,9559Birkaland

-201,2365-1581,7540Egentliga Finland

491,7324-801,7316Norra Österbotten

321,5218-501,7249Mellersta Finland

-171,3165-391,6201Norra Savolax

412,0233-651,7196Päijänne-Tavastland

131,3188-711,3188Satakunta

31,0135-41,4185Södra Österbotten

71,3134-391,5156Lappland

-31,2105-61,7151Södra Savolax

171,4146-691,5150Egentliga Tavastland

-31,0108-731,3141Österbotten

391,8164-171,4129Kymmenedalen

-11,388-201,6112Södra Karelen

101,4115-421,3108Norra Karelen

11,040-41,560Mellersta Österbotten

221,660-71,453Kajanaland

-10,820-151,333ÅLAND

-10,820-151,333Åland
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