
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 2,9 procent under tredje kvartalet
2012 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 minskade med 1,7 procent under andra kvartalet 2012 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 2012

Enligt Statistikcentralen inledde 6 946 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2012. Antalet
nya företag minskade med 2,9 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2011, då 7 155 företag inledde
sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under tredje
kvartalet 2012.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom handeln, 1 142 företag, dvs. 16,4 procent
av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet inledde 1 123 nya företag (16,2 %)
sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 100
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företag (15,8%). I alla ovannämnda näringsgrenar har antalet nya företagminskat jämfört medmotsvarande
kvartal året innan.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2012,
dvs. 2 531 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland och
i Norra Österbotten, 2,3 procent i båda landskapen. Jämfört med tredje kvartalet 2011 ökade antalet nya
företag kvantitativt sett mest i Nyland (+33) och minskade mest i Egentliga Finland (-83).

När man jämför de ekonomiska regionerna startades kvantitativt sett flest nya företag under tredje kvartalet
2012 i Helsingfors ekonomiska region (2 380) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (535).
Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors
ekonomiska region (+63) och minskade mest i Åbo ekonomiska region (-70).

När man jämför ELY-centralerna inledde kvantitativt sett flest nya företag sin verksamhet under tredje
kvartalet 2012 inom området för Nylands ELY-central (2 531) och näst flest inom området för Birkalands
ELY-central (642). Jämfört med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett
mest inom området för Nylands ELY-central (+33) ochminskademest inom området för Egentliga Finlands
ELY-central (-83).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2012 i Helsingfors
(1 235), näst flest i Esbo (360), Tammerfors (337), Vanda (276) och Åbo (269). Jämfört med motsvarande
kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors (106) och minskade mest i
Esbo (-40).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 504 under tredje kvartalet 2012 och antalet nya aktiebolag 2 768. Till juridisk form var 50,4
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,9 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralen lade 4 941 företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012. Jämfört med
andra kvartalet året innan minskade antalet nedlagda företag med 1,7 procent, då 5 029 företag lade ned
sin verksamhet under andra kvartalet 2011. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5
procent under andra kvartalet 2012.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
915, dvs. 18,5 procent av alla nedlagda företag under andra kvartalet. Inom byggverksamhet lade 797
företag (16,1%) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik 649 företag (13,1 %). I alla ovannämnda näringsgrenar har antalet nedlagda företag minskat
jämfört med motsvarande kvartal året innan.

När man jämför landskapen lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 819) under
andra kvartalet 2012. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst
i Nyland (1,7 %). Jämfört med andra kvartalet 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest
i Nyland (+64) och minskade mest i Päijänne-Tavastland (-66).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012
i Helsingfors ekonomiska region (1 700) och näst flest i Tammerfors ekonomiska region (369). Jämfört
med motsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Helsingfors ekonomiska
region (+98) och minskade mest i Lahtis ekonomiska region (-66).

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012
inom området för Nylands ELY-central (1 819) och näst flest inom området för Birkalands ELY-central
(445). Jämfört medmotsvarande kvartal år 2011 ökade antalet nedlagda företag kvantitativt sett mest inom
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området för Nylands ELY-central (+64) och minskade mest inom området för Tavastlands ELY-central
(-67).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under andra kvartalet 2012 i Helsingfors
(857), näst flest i Esbo (246), Tammerfors (215) och Vanda (196). Jämfört med andra kvartalet 2011 ökade
antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+100) och minskade mest i Uleåborg (-47).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 486 under andra kvartalet 2012 och antalet nedlagda aktiebolag 1 793. Till juridisk form
var 50,3 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 36,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 2:a kvartalet
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter landskap1)

Förändring
II/2012-II/2011

Andel nedlagda av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
II/2012

Förändring
III/2012-III/2011

Andel av
företagsbeståndet,
%

Nya III/2012Landskap

-881,54 941-2092,16 946HELA LANDET

-741,54 845-2592,06 665FASTA FINLAND

641,71 819332,32 531Nyland

-21,5445-732,1642Birkaland

291,3424-831,9622Egentliga Finland

-361,6301322,3436Norra Österbotten

01,6231222,1312Mellersta Finland

171,519281,9240Norra Savolax

-201,2173-501,5215Satakunta

-51,0112211,9209Österbotten

-661,5172-311,7206Päijänne-Tavastland

51,1152-301,5206Södra Österbotten

41,4147-171,8191Lappland

-11,4141-461,7171Egentliga Tavastland

-301,6144-31,8162Kymmenedalen

-81,1100-291,6145Södra Savolax

-41,287111,9136Södra Karelen

-161,3105-51,5121Norra Karelen

21,660-31,763Kajanaland

-71,040-161,457Mellersta Österbotten

-60,61631,847ÅLAND

-60,61631,847Åland

Siffrorna för hela landet omfattar också områdesklasserna Okänd och Utland1)
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