
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag på väg nedåt
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Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag 9,5 procent under andra kvartalet 2012
jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde kvantitativt sett flest
företag sin verksamhet inom byggverksamhet och sett till landskap flest företag i Nyland. Antalet
nedlagda företag minskade med 13,2 procent under första kvartalet 2012 jämfört med
motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren lade kvantitativt sett flest företag
ned sin verksamhet inom handeln och sett till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 2:a kvartalet

Nya företag 2:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 7 554 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012. Antalet
nya företag har minskat med 9,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011, då 8 347 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,3 procent under andra
kvartalet 2012.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.10.2012

Företag 2012



Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 277 nya företag, dvs. 16,9 procent av
alla nystartade företag under andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 239 nya företag (16,4 %) sin
verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 115
företag (14,8 %).

När man jämför landskapen grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under andra kvartalet
2012, dvs. 2 624 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Södra
Karelen och Kajanaland, 2,5 procent i båda landskapen. Jämfört med andra kvartalet 2011minskade antalet
nya företag kvantitativt sett mest i Nyland (–185).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012
i Hel-singfors ekonomiska region (2 444) och näst flest i Tammerfors (548) och Åbo (455) ekonomiska
regioner.

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012 inom
områ-det för Nylands ELY-central (2 624) och näst flest inom områdena för Birkalands (701) och Egentliga
Finlands (699) ELY-centraler.

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2012 i
Helsingfors (1 270), Esbo (374), Tammerfors (311), Vanda (282) och Åbo (272). Jämfört med andra
kvartalet 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Kontiolahti (10) och minskade mest i
Tammerfors (–52).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 843 under andra kvartalet 2012 och antalet nya aktiebolag 2 923. Till juridisk form var 50,9
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 38,7 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 4 658 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2012. Jämfört med
första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag minskat med 13,2 procent, då 5 364 företag lade
ned sin verk-samhet under första kvartalet 2011. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 1,4 procent under januari–mars 2012.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet var 897, dvs. 19,3 procent av alla nedlagda
företag under första kvartalet. Inom byggverksamhet lade 801 företag (17,2 %) ned sin verksamhet och
inom närings-grenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 637 företag (13,7 %).

När man jämför landskapen lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 702) under
första kvartalet 2012. I förhållande till företagsbeståndets storlek fanns det mest nedlagda företag i Nyland,
Päijänne-Tavastland och Norra Savolax, 1,6 procent i respektive landskap.

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet
2012 i Helsingfors ekonomiska region (1 591) och näst flest i Tammerfors (305) och Åbo (267) ekonomiska
regioner.

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2012
inom områ-det för Nylands ELY-central (1 702) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central
(414).

När man jämför kommunerna lades flest företag ned under första kvartalet 2012 i Helsingfors (754), Esbo
(229), Vanda (219), Tammerfors (180) och Åbo (160). Jämfört med första kvartalet 2011 ökade antalet
nedlagda före-tag mest i Björneborg (20) och minskade mest i Helsingfors (–197).
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Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bo-lagsform) 2 443 under första kvartalet 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 1 632. Till juridisk form
var 52,4 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 35,0 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 1:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap

Förändring
I/2012-I/2011

Andel nedlagda av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
I/2012

Förändring
II/2012-II/2011

Andel av
företagsbeståndet,
%

Nya II/2012Landskap

-7061,44 658-7932,37 554HELA LANDET

-6991,44 572-8622,27 247FASTA FINLAND

-3721,61 702-1852,42 624Nyland

-731,4414-432,3701Birkaland

-531,2394-822,2699Egentliga Finland

-751,3254-622,3434Norra Österbotten

-71,3192-472,3335Mellersta Finland

161,1152-411,8248Södra Österbotten

-51,1159-901,8247Satakunta

51,2129-232,2235Lappland

241,6202-581,8229Norra Savolax

-91,4148-242,2226Egentliga Tavastland

51,6183-791,9221Päijänne-Tavastland

-560,9100-61,8207Österbotten

-471,5131-522,0178Kymmenedalen

-71,393-292,5170Södra Karelen

-101,1104-361,9169Södra Savolax

-31,4116102,0161Norra Karelen

-131,349112,592Kajanaland

-191,250-261,771Mellersta Österbotten

11,02682,156ÅLAND

11,02682,156Åland

5



Företag 2012

Förfrågningar
09 1734 3542Marketta Kaskirinne-Salo
09 1734 3454Jaakko Salmela

Ansvarig statistikdirektör:
Hannele Orjala
yritys.rekisteri@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2012, 2:a kvartalet; nedlagda företag
2012, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 9 1734 2220
www.stat.fi

ISSN 1799-2338 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


