
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten kaupan alalla
Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä väheni 8,4 prosenttia vuoden 2014
neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden
yritysten määrä lisääntyi 16,6 prosenttia vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä edellisen
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen,
tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja lopetti kaupan toimialalla. Maakuntakohtaisesti
yrityksiä aloitti ja lopetti eniten Uudellamaalla.

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 4. neljännes

Aloittaneet yritykset 4. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan 5 680 uutta yritystä aloitti toimintansa vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä.
Aloittaneiden yritysten lukumäärä väheni 8,4 prosenttia verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen,
jolloin toimintansa aloitti 6 203 yritystä. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 1,7 prosenttia
vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä.

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 24.04.2015
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Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen
toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 962 uutta yritystä eli 16,9 prosenttia kaikista neljännellä
neljänneksellä aloittaneista yrityksistä. Kaupan toimialalla aloitti 922 (16,2%) ja rakentamisen toimialalla
635 (11,2%) uutta yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten
uusia yrityksiä syntyi Uudellamaalla, jossa aloittavia yrityksiä oli 2 156. Seuraavaksi eniten yrityksiä
aloitti Varsinais-Suomessa (541) ja Pirkanmaalla (502). Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia
yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (1,9%). Verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen aloittaneiden
yritysten määrä lisääntyi eniten Päijät-Hämeessä (18) ja väheni eniten Uudellamaalla (-198).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä lukumääräisesti eniten
yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa (2 025) ja seuraavaksi eniten Tampereen (417) ja Turun (375)
seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna aloittavia yrityksiä oli eniten Helsingin seutukunnassa
(2,0%). Verrattuna vuoden 2013 neljänteen neljännekseen aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten
Lahden seutukunnassa (18) ja väheni eniten Helsingin seutukunnassa (-206).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä yrityksiä aloitti eniten Helsingissä
(1 102), seuraavaksi eniten Espoossa (308), Tampereella (291), Vantaalla (227) ja Turussa (212). Vuoden
2013 neljänteen neljännekseen verrattuna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Tampereella (21)
ja väheni eniten Helsingissä (-104).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 neljännellä neljänneksellä toimintansa aloitti
2 579 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 556 osakeyhtiötä.
Aloittaneista yrityksistä 45,4 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 45,0
prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset 3. neljännes 2014

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti 6 000 yritystä.
Lopettaneiden yritysten lukumäärä lisääntyi 16,6 prosenttia verrattuna vuoden 2013 kolmanteen
neljännekseen, jolloin toimintansa lopetti 5 145 yritystä. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta
oli 1,8 prosenttia.

Toimialoittaisen tarkastelun perusteella eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, jossa lopettaneita
yrityksiä oli 1 121 eli 18,7 prosenttia kaikista kolmannella neljänneksellä lopettaneista yrityksistä.
Rakentamisen toimialalla toimintansa lopetti 986 (16,4%) ja ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan
toimialalla 916 (15,3%) yritystä.

Maakuntakohtaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä eniten yrityksiä lopetti
Uudellamaalla (2 364). Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Varsinais-Suomessa (548) ja Pirkanmaalla
(530). Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Uudellamaalla (2,1%). Verrattuna
vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Uudellamaalla
(586) ja väheni eniten Pohjois-Savossa (-20).

Seutukunnittaisen tarkastelun perusteella vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä lukumääräisesti eniten
yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa (2 204) ja seuraavaksi eniten Tampereen (417) ja Turun (359)
seutukunnissa. Yrityskannan kokoon suhteutettuna lopettaneita yrityksiä oli eniten Helsingin seutukunnassa
(2,2%). Verrattuna vuoden 2013 kolmanteen neljännekseen lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten
Helsingin seutukunnassa (545) ja väheni eniten Kouvolan seutukunnassa (-23).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä yrityksiä lopetti eniten Helsingissä
(1 228), seuraavaksi eniten Espoossa (307), Tampereella (250), Turussa (231) ja Vantaalla (218). Vuoden
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2013 kolmanteen neljännekseen verrattuna lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi eniten Helsingissä (337)
ja väheni eniten Kouvolassa (-23).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintansa lopetti
2 973 liikkeen- tai ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 2 362 osakeyhtiötä.
Lopettaneista yrityksistä 49,6 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 39,4
prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain

Muutos
Q3/2014 -
Q3/2013

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta
%

Lopettaneita
Q3/2014

Muutos
Q4/2014 -
Q4/2013

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta
%

Aloittaneita
Q4/2014

Toimiala

8551.86 000-5231.75 680Yhteensä

2781.9916-192.0962
M Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta

1372.01 121-1361.7922G Tukku- ja vähittäiskauppa

1742.0986-1311.3635F Rakentaminen

362.3495-441.8404S Muu palvelutoiminta

752.0290-62.6373J Informaatio ja viestintä

522.1375-921.8324N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

231.4348-111.2302C Teollisuus

442.8349-462.3294I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

-20.8186-561.1275L Kiinteistöalan toiminta

81.915962.9248R Taiteet, viihde ja virkistys

311.3296-170.9212H Kuljetus ja varastointi

11.5144132.0191Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

191.998-22.6136P Koulutus

-281.0130-251.0133
A Maatalous, metsätalous ja
kalatalous

61.96863.0110K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

-50.61041.222
E Vesihuolto, viemäri- ja
jätevesihuolto

61.110-71.615D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto

41.111-30.77B Kaivostoiminta ja louhinta

-41.584321.0115Muut toimialat (O, T, U, X, Z)
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Tietojen tarkentuminen
Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on
laatuselosteen kohdassa Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus.

Alottaneiden yritysten lukumäärän tarkentuminen

Tarkentuminen (%-yks)Muutos (kpl)Uusin julkistus (24.4.2015)1. julkistusViiteajankohta

6,96019 3118 7102014/Q1

4,02797 3357 0562014/Q2

1,81106 2766 1662014/Q3

5 6802014/Q4

Lopettaneiden yritysten lukumäärän tarkentuminen

Tarkentuminen (%-yks)Muutos (kpl)Uusin julkistus (24.4.2015)1. julkistusViiteajankohta

3,236211 71811 3042013/Q4

–0,5-326 0546 0492014/Q1

-0,4-266 9716 9972014/Q2

6 0002014/Q3
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Laatuseloste: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Tilastotietojen relevanssi
Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain, alueittain ja
oikeudellisenmuodonmukaan sekä yrityskannoista. Tilaston ajanjakso on neljännesvuosi. Tilasto perustuu
Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon
rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden
luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt,
aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilasto sisältää valtion liikelaitokset,
mutta ei kuntien liikelaitoksia.

Yrityksen toimiala on määritelty Tilastokeskuksen vahvistaman luokituksenmukaisesti (Toimialaluokitus
2008, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008).

Aluetiedot määräytyvät yrityksen kotikunnan perusteella. Yrityksen aluetiedot on määritelty noudattaen
uusinta aluejakoa.(Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot, Tilastokeskus, Käsikirjoja 28, Helsinki).

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen
tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista. Tämän jälkeen tehdään tilastotaulujen
muokkaus sekä laaditaan tilastokatsaus uusimman vuosineljänneksen tiedoista. Lisäksi tilastosta laaditaan
marraskuussa vuosikatsaus, joka sisältää edellisen koko vuoden tiedot.

Aloittamis- ja lopettamistieto on hallinnollinen. Yrityksen aloittamisajankohta on verovalvonnan
alkamisaika. Tieto saadaan verohallinnolta. Lopettamistieto saadaan Tilastokeskuksen omasta tiedustelusta
tai verohallinnolta. Yritys merkitään aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee
arvonlisäverovelvolliseksi. Vastaavasti yritys katsotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä
työnantajana että arvonlisäverovelvollisena yksikkönä. Yli 18 kuukauden toimimattomuuden jälkeen
aktivoituva yritys määritetään uudestaan aloittaneeksi ja edeltävä lopetustieto jää voimaan. Mikäli
lopettaneeksi merkitty yritys aktivoituu ennen 18 kuukauden ajan täyttymistä, lopetustieto kumotaan ja
yritys katsotaan toimivaksi koko ajanjaksolla. Yritys merkitään aloittaneeksi myös silloin, kun se saa
uuden yritystunnuksen. Tällöin yritys tulee lasketuksi myös lopettaneiden yritysten tilastoon, sillä vanha
yritystunnus lopetetaan rekisteristä. Yritys kirjautuu aloittaneena yrityksenämyös yhtiöittämisen tai fuusion
seurauksena. Vastaavasti yritys rekisteröidään lopettaneeksi silloin, kun se sulautuu toiseen yritykseen.
Tilaston luvut sisältävät myös tämänkaltaiset epäaidot aloittamiset ja lopettamiset.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilasto kuvaa yritysten hallinnollisia aloituksia ja lopetuksia (ks. menetelmäkuvaus yllä). Tämä tarkoittaa
sitä, että tietojen tuottamisessa ei ole huomioitu mahdollisia toiminnan siirtymisiä, fuusioita, yhtiöittämisiä
tms.

Tilaston taulukoissa oleva tieto "Yrityskanta" on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella johdettu
ko. ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä. Sen vertailukelpoisuutta Suomen yritykset
-vuositilastoon on selvitetty kohdassa Tilastojen vertailukelpoisuus.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä vuosineljänneksittäin. Aloittaneiden
yritysten tiedot julkistetaan neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä ja lopettaneiden yritysten tiedot
seitsemän kuukauden viiveellä. Edellisten neljännesten tiedot täydentyvät kullakin julkistamiskerralla.
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Kutakin ajankohtaa koskevat tiedot kertyvät takautuvasti. Alla oleva esimerkki kuvaa tietojen
kertymänopeutta. Esimerkiksi vuoden 2008 aloittamisista oli saatu tieto 100,0 prosentilta lokakuuhun
2004 mennessä. Myös lopettamistiedot kertyvät vastaavalla tavalla.

Tietojen kertymänopeus

% lopullisestaLopettaneet 2008% lopullisestaAloittaneet 2008Tiedonsaannin ajankohta

99,726 95599,934 5202009 Heinäkuu

100,727 204100,034 5492009 Lokakuu

101,727 220100,034 5612010 Tammikuu

100,327 111100,034 5622010 Huhtikuu

100,027 021100,034 5582010 Heinäkuu

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tilaston tiedot julkaistaan neljä kertaa vuodessa Tilastokeskuksen palvelusivuilla,
www.tilastokeskus.fi/til/aly/index.html.

Tilastojen vertailukelpoisuus
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta on muuttunut alkaen 05/2007 julkistuksesta. Aiemmin
tilaston tiedot johdettiin yritysrekisteriin merkittyjen aloitus- ja lopetustietojen pohjalta. Uudessa
menetelmässä tiedot tuotetaan Verohallinnon rekisteröintitietojen pohjalta. Tämän lisäksi tilaston
kohdejoukko on laajentunut. Aiemmin kohdejoukkoon sisältyivät yritykset, jotka toimivat työnantajina
tai ovat liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollisia. Uusi kohdejoukko sisältää myös kiinteistön
käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset. Kohdejoukon laajennus näkyy selvimmin
toimialaluokassa L Kiinteistöalan toiminta.

Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten aiemmin julkaistun tilastonmukainen aikasarja päättyy aloittaneiden
yritysten osalta vuoden 2006 toiseen neljännekseen ja lopettaneiden yritysten osalta vuoden 2006
ensimmäiseen neljännekseen. TOL 2008 mukaiset aikasarjat alkavat vuodesta 2005. Aiemmin julkaistun
tilaston aikasarjat ovat edelleen saatavissa tilaston kotisivuilla.

Euroopan Unionin tilastovirasto Eurostat on tuottanut vuodesta 1997 lähtien yritysdemografiatilastoa,
joka sisältää tietoa aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä EU:n jäsenmaissa. Nämä tiedot tuotetaan eri
menetelmällä ja erilaisella rajauksella kuin Suomessa julkistetut tilastot, eivätkä ne siten ole
vertailukelpoisia. Eurostat on kehittämässä jäsenmaiden kesken vertailukelpoisia aloittaneiden ja
lopettaneiden yritysten tilastoja.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys
Aloittaneet ja lopettaneet -tilaston tieto ''Yrityskanta'' on Verohallinnon rekisteröintitietojen perusteella
johdettu ko. ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön
käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Yritysrekisterin
vuositilaston ''yrityksiä yhteensä'' on yritysmäärä vuoden keskiarvotietona ja se poikkeaa em. luvusta
seuraavista syistä: se kattaa kaikki yritykset, siis muutkin kuin alv-velvolliset tai työnantajayritykset.
Lisäksi mukaan lasketaan yritykset, joiden toiminta-aika tilastovuonna on yli kuusi kuukautta ja joiden
liikevaihto tai henkilömäärä ylittää tietyn alarajan. Yritysrekisterin vuositilasto julkaistaan mm.
StatFin-palvelussa ja Suomen yritykset -julkaisuna.
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