
Nya och nedlagda företag

Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje
kvartalet 2015
Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015.
Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland. Antalet nedlagda företag lade
5 006 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2015. 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, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 027 företag, dvs. 17,7 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen
verksamhet inom handeln inledde 890 (15,3%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 733
(12,6%) nya företag.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.5.2016
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När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet 2015, dvs. 2 341
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (520) och i Egentliga Finland (519). I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,1%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015 i Helsingfors
ekonomiska region (2 236) och näst flest i Tammerfors (452) och i Åbo (368) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Helsingfors (2,1%) och Älands
landsbygd (2,1%) ekonomiska regioner.

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2015 i Helsingfors
(1 244), näst flest i Esbo (329), Tammerfors (280), Vanda (276) och Åbo (225).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 376 under tredje kvartalet 2015 och antalet nya aktiebolag 2 934. Till juridisk form var 40,8
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 50,4 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2015

Enligt Statistikcentralen lade 5 006 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2015. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,4 procent.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
955, dvs. 19,1 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet 2015. Näringsgrenen verksamhet
inom byggverksamhet 774 (15,5%) företag och inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 709
(14,2%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 858) under tredje kvartalet 2015. Näst
flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (473) och i Birkaland (439). I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,6%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2015 i Helsingfors
ekonomiska region (1 761) och näst flest i Tammerfors (329) och Åbo (306) ekonomiska regioner. I
förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Varkaus (2,2%) ekonomiska
region.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2015 i Helsingfors
(942), näst flest i Esbo (278), Tammerfors (211), Vanda (190) och Åbo (166).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 739 under tredje kvartalet 2015 och antalet nedlagda aktiebolag 1 742. Till juridisk form
var 54,7 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34,8 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q3/2015

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya Q4/2015Näringsgren

1.45 0061.75 817Totalt

1.47092.01 027
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik

1.79551.6890G Handel

1.67741.5733F Byggverksamhet

1.84131.8408S Annan serviceverksamhet

1.83352.2402
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och
andra stödtjänster

2.53242.8365I Hotell- och restaurangverksamhet

0.92161.3329L Fastighetsverksamhet

1.42162.2327J Informations- och kommunikationsverksamhet

1.12731.1295C Tillverkning

1.51432.5241R Kultur, nöje och fritid

1.02230.8186H Transport och magasinering

1.31331.7177Q Vård och omsorg; sociala tjänster

1.3762.2128P Utbildning

0.61210.7126A Jordbruk, skogsbruk och fiske

1.6622.9112K Finans- och försäkringsverksamhet

0.772.121D Försörjning av el, gas, värme och kyla

0.7121.221E Vattenförsörjning

0.550.77B Utvinning av mineral

1.794.122Andra näringsgren (O, T, U, X, Z)
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