
Nya och nedlagda företag

Nyetableringarna av företag ökar fortfarande medan
nedläggningarna minskar
Antalet nya företag ökademed nio procent under andra kvartalet år 2010 jämfört medmotsvarande
period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom byggverksamhet,
sett till landskap och i förhållande till företagsbeståndet fanns det flest nystartade företag i Nyland.
Antalet nedlagda företag minskade med 21,8 procent under första 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.

Nya företag 2:a kvartalet

Nya företag 2:a kvartalet
Enligt Statistikcentralen inledde 8 310 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2010. Antalet
nya företag ökade med nio procent jämfört med motsvarande kvartal år 2009, då 7 606 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,6 procent under andra
kvartalet år 2010.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 542 företag, dvs. 18,6 procent av alla
nystartade företag under andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 318 nya företag (16,6 %) sin verksamhet
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och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 306 företag (15,7
%).

När man jämför landskapen grundades i absoluta tal flest nya företag i Nyland under andra kvartalet år
2010, dvs. 2 721 företag. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst
i Nyland (2,9 %).

När man jämför de ekonomiska regionerna inledde i absoluta tal flest nya företag sin verksamhet under
andra kvartalet år 2010 i Helsingfors ekonomiska region (2 627) och näst flest i Tammerfors ekonomiska
region (612).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2010 i
Helsingfors (1 420), Esbo (381), Tammerfors (380), Vanda (287) och Åbo (271). Jämfört med andra
kvartalet år 2009 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (214) och minskade mest i Åbo (–28).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2010
Enligt Statistikcentralen lade 3 950 företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2010. Jämfört
med första kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 21,8 procent, då 5 048 företag lade
ned sin verksamhet under första kvartalet år 2009. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen
nedlagda företag 1,3 procent under januari–mars år 2010.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 809 (20,5 %).
Inom byggverksamhet lade 643 företag (16,3 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 522 företag (13,2 %).

När man jämför landskapen lade i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet
år 2010 i Nyland, där antalet uppgick till 1 318. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet
nedlagda företag störst i Päijänne-Tavastland (1,5 %).

Sett till ekonomisk region lades i absoluta tal flest företag ned sin verksamhet under första kvartalet år
2010 i Helsingfors ekonomiska region (1 292) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (265) och
Åbo ekonomiska region (237).

När man jämför kommunerna lade flest nya företag ned sin verksamhet under första kvartalet år 2010 i
Helsingfors (646), Esbo (192), Tammerfors (171), Åbo (144) och Vanda (144). Jämfört med första kvartalet
år 2009 ökade antalet nedlagda företag mest i Tavastland (14) och minskade mest i Helsingfors (-159).
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Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskapt

Förändring
I/2010 - I/2009

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
I/2010

Förändring
II/2010 -
II/2009

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya II/2010Landskap

-1 0981,33 9507042,68 310HELA LANDET

-1 1041,23 8816222,68 065FASTA FINLAND

-3461,41 3182292,92 721Nyland

-2031,2342612,7768Birkaland

-891,1334182,4729Egentliga Finland

-341,4253622,8511Norra Österbotten

-501,3180-112,4341Mellersta Finland

-361,3159232,6311Norra Savolax

-191,2157152,2300Satakunta

-520,885342,4252Österbotten

-351,2107712,8248Kymmenedalen

-171,1113102,4245Lappland

-471,5165-42,1243Päijänne-Tavastland

-191,3128282,5240Egentliga Tavastland

-390,9119-181,8226Södra Österbotten

-221,3107512,8221Norra Karelen

-451,192152,4211Södra Savolax

-21,492242,7177Södra Karelen

-360,957-12,4159Östra Nyland

-40,937102,184Mellersta Österbotten

-91,03652,178Kajanaland

-110,716-51,844ÅLAND

-110,716-51,844Åland
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