
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje
kvartalet 2016
Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.
Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln och sett till landskap
inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag lade 5 722 företag ned sin verksamhet
under andra kvartalet 2016. 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 2016

Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 031 företag, dvs. 16,6 procent
av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik inledde 949 (15,3%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 824
(13,3%) nya företag.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 24.01.2017
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När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2016, dvs. 2 413
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (577), i Birkaland (572) och Norra
Österbotten (340). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland
(2,1%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (2 267) och näst flest i Tammerfors (457), i Åbo (397), i Uleåborg (209), i Lahtis (174)
och i Jyväskylä (172) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya
företag störst i Helsingfors (2,1%), i Porgå (2,1%) och i Mariehamns stad (2,1%) ekonomiska regioner.

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 240), näst flest i Esbo (336), Vanda (264), Tammerfors (261) och Åbo (244).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 025 under tredje kvartalet 2016 och antalet nya aktiebolag 2 697. Till juridisk form var 48,7
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43,4 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2016

Enligt Statistikcentralen lade 5 722 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,6 procent.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 084, dvs. 18,9 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet 2016. Näringsgrenen verksamhet
inom byggverksamhet 846 (14,8%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 808
(14,1%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 074) under andra kvartalet 2016. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (529), i Birkaland (480) och i Norra Österbotten
(323). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,8%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors
ekonomiska region (1 947) och näst flest i Tammerfors (391), Åbo (367), i Uleåborg (199), i Jyväskylä
(162) och i Lahtis (150) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet
nedlagda företag störst i Ålands skärgård (2,1%) ekonomiska region.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2016 i Helsingfors
(1 104), näst flest i Esbo (258), i Tammerfors (238), i Åbo (208), i Vanda (191) och I Uleåborg (163).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 817 under andra kvartalet 2016 och antalet nedlagda aktiebolag 2 219. Till juridisk form
var 49,2 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 38,8 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q2/2016

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q3/2016Näringsgren

1.65 7221.76 211Totalt

1.91 0841.81 031G Handel

1.68081.8949
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

1.78461.7824F Byggverksamhet

1.94422.2513S Annan serviceverksamhet

1.82852.6398J Informations- och kommunikationsverksamhet

2.33072.5344I Hotell- och restaurangverksamhet

2.24031.8340
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster

1.33461.3329C Tillverkning

1.91893.0297R Kultur, nöje och fritid

0.82061.0279L Fastighetsverksamhet

1.81962.0220Q Vård och omsorg; sociala tjänster

1.22640.9213H Transport och magasinering

0.61200.8163A Jordbruk, skogsbruk och fiske

1.81082.5148P Utbildning

1.9743.0118K Finans- och försäkringsverksamhet

0.7130.916E Vattenförsörjning

1.0110.89B Utvinning av mineral

0.880.77D Försörjning av el, gas, värme och kyla

1.5121.613Andra näringsgren (O, T, U, X)
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