
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset vuonna
2018

Aloittaneiden yritysten määrä nousi ja lopettaneiden
yritysten määrä laski vuonna 2018
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 toimintansa aloitti 35 268 yritystä. Aloittaneita yrityksiä
oli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Lopettaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun.
Toimintansa lopetti 20 064 yritystä vuonna 2018.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan 35 300 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2018. Aloittaneita yrityksiä oli 17
prosenttia, eli 5 000 yritystä, enemmän kuin vuonna 2017. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta
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oli 8,9 prosenttia. Eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa
toimintansa aloitti 5 800 yritystä, eli 16 prosenttia kaikista vuonna 2018 aloittaneista yrityksistä.

Vuonna 2018 toimintansa puolestaan lopetti 20 100 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli edellisvuosia
vähemmän. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 5,1 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti
edellisvuosien tapaan kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 3 600, eli 18 prosenttia kaikista
vuonna 2018 lopettaneista yrityksistä.

Oikeudellisenmuodonmukaan tarkasteltuna vuonna 2018 toimintansa aloittaneista yrityksistä 56 prosenttia,
eli 19 700 yritystä, oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja
osakeyhtiöitä 38 prosenttia, eli 13 400 yritystä. Toimintansa lopetti 10 300 luonnollista henkilöä ja 7 400
osakeyhtiötä. Vastaavat prosenttiosuudet kaikista lopettaneista olivat 52 ja 37 prosenttia.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta siten, että ne
sisältävät myös yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Muutokset
Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja
aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.
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Aloittaneita yrityksiä oli eniten ammatillisen, tieteellisen ja
teknisen toiminnan toimialalla ja lopettaneita yrityksiä
kaupan toimialalla vuonna 2018

Aloittaneet yritykset vuonna 2018
Tilastokeskuksen mukaan 35 268 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2018. Aloittaneita yrityksiä oli 17
prosenttia enemmän kuin vuonna 2017, jolloin yrityksiä aloitti 30 232.

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen
toiminnan toimialalla. Tällä toimialalla aloitti 5 795 yritystä, eli 16 prosenttia kaikista vuonna 2018
aloittaneista yrityksistä. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla, 4 355 yritystä,
ja kolmanneksi eniten kaupan toimialalla, 4 286 aloittanutta yritystä. Aloittaneiden yritysten määrä nousi
eniten kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla (+888) verrattuna vuoteen 2017. Pientä laskua oli vesihuollon,
viemäri- ja jätevesihuollon toimialalla (-12).

Maakunnittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten aloittaneita yrityksiä oli Uudellamaalla, 13 577 yritystä.
Seuraavaksi eniten yrityksiä aloitti Pirkanmaalla, 3 182, ja Varsinais-Suomessa, 3 148. Aloittaneiden
yritysten määrä nousi kaikissaManner-Suomenmaakunnissa vuodentakaisesta. Ahvenanmaalla sen sijaan
määrä laski hiukan (-20). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Uudellamaalla (10,3 %) ja
Pohjois-Pohjanmaalla (9,6 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten yrityksiä aloitti Helsingin seutukunnassa, jossa aloittaneita
yrityksiä oli 12 838. Tampereen seutukunnassa aloitti 2 609 yritystä ja Turun seutukunnassa 2 203 yritystä.
Vuotta aiempaan verrattuna aloittaneiden yritysten määrä laski kaikista 70:stä seutukunnasta yhdeksässä.
Aloittaneiden yritysten määrä väheni eniten Mariehamns stad -seutukunnassa (-22) ja kasvoi eniten
Helsingin seutukunnassa (+2 103). Suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Oulun seutukunnassa
(11,6 %).

Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuonna 2018 yrityksiä aloitti eniten Helsingissä, 6 782 yritystä. Seuraavaksi
eniten aloittaneita yrityksiä oli Espoossa, 2 138, Tampereella, 1 620, Vantaalla, 1 520, Turussa, 1 416, ja
Oulussa, 1 270. Vuoteen 2017 verrattuna aloittaneiden yritysten määrä nousi eniten Helsingissä (+1 116).
Myös suhteessa yrityskantaan eniten yrityksiä aloitti Helsingissä (1,7 %).

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2018 toimintansa aloitti 19 677 liikkeen- tai
ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 13 438 osakeyhtiötä. Aloittaneista
yrityksistä 56 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 38 prosenttia osakeyhtiöitä.

Lopettaneet yritykset vuonna 2018
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 toimintansa lopetti 20 064 yritystä.

Toimialoittain tarkasteltuna vuonna 2018 eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla, 3 574 yritystä eli 18
prosenttia kaikista vuonna 2018 lopettaneista yrityksistä. Toiseksi eniten lopettaneita yrityksiä oli
ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, 3 153 yritystä, ja kolmanneksi eniten
rakentamisen toimialalla, 2 564.

Maakunnittain tarkasteltuna kaikista vuonna 2018 lopettaneista yrityksistä hieman yli kolmannes oli
kotoisin Uudeltamaalta, 7 314 yritystä. Seuraavaksi eniten yrityksiä lopetti Pirkanmaalla, 1 850, ja
Varsinais-Suomessa, 1 833. Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti Uudellamaalla (5,5 %)
sekä Keski-Suomessa (5,2 %) ja Pirkanmaalla (5,2 %).

Seutukunnittain tarkasteltuna vuoden 2018 aikana eniten yrityksiä lopetti Helsingin seutukunnassa, 6 908
yritystä. Tampereen seutukunnassa lopetti 1 508 yritystä ja Turun seutukunnassa 1 227 yritystä.
Yrityskantaan suhteutettuna eniten yrityksiä lopetti PielisenKarjalassa (6,1%) ja Äänekosken seutukunnassa
(6,0 %).
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Kuntakohtaisesti tarkasteltuna vuoden 2018 aikana yrityksiä lopetti Helsingissä 3 677. Se on eniten sekä
määrällisesti että suhteutettuna yrityskantaan (0,9%). Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli Espoossa,
1 080, Tampereella, 920, Vantaalla, 760, ja Turussa, 707.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2018 toimintansa lopetti 10 342 liikkeen- tai
ammatinharjoittajayritystä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja 7 392 osakeyhtiötä. Lopettaneista
yrityksistä 52 prosenttia oli oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia henkilöitä ja 37 prosenttia osakeyhtiöitä.

Vuonna 2018 lopettaneiden yritysten osalta ei ole tehty vertailua vuotta aiempaan, koska lähdetiedoissa
tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole
julkistettu vuodelta 2017.
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Liitetaulukot

Liitetaulukko 1. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2018

Lopettaneiden
muutos 2018 -
20171)

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset
2018

Aloittaneiden
muutos 2018
- 2017

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset 2018

Toimiala

..5,120 0645 0368,935 268Kaikki toimialat yhteensä

..5,43 15371010,05 795
M Ammatillinen, tieteellinen ja
tekninen toiminta

..4,82 5644238,14 355F Rakentaminen

..6,03 5741147,24 286G Tukku- ja vähittäiskauppa

..5,61 49341810,82 900S Muu palvelutoiminta

..5,51 15545611,12 337
N Hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

..5,91 07226811,92 173J Informaatio ja viestintä

..5,467746415,11 908R Taiteet, viihde ja virkistys

..5,01 1798887,81 843H Kuljetus ja varastointi

..4,01 1131986,61 821C Teollisuus

..6,71 0412110,61 635I Majoitus- ja ravitsemistoiminta

..2,77761095,61 621L Kiinteistöalan toiminta

..5,971735311,41 385Q Terveys- ja sosiaalipalvelut

..3,06331655,71 188
A Maatalous, metsätalous ja
kalatalous

..6,043522714,61 060P Koulutus

..7,03226612,1556K Rahoitus- ja vakuutustoiminta

..2,753-123,567
E Vesihuolto, viemäri- ja
jätevesihuolto

..2,631-3,845B Kaivostoiminta ja louhinta

..3,53884,044
D Sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto

..6,411-74,17
T Kotitalouksien toiminta
työnantajina

..4,92716744,2242Muut toimialat (O, U, X)

Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu
vuoden 2017 osalta.

1)

Liitetaulukko 2. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain vuonna 2018

Lopettaneiden
muutos 2018 -
20171)

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset 2018

Aloittaneiden
muutos 2018 -
2017

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset 2018

Maakunta

..5,120 0645 0368,935 268Koko maa

..5,57 3142 22810,313 577Uusimaa

..5,21 8504659,03 182Pirkanmaa

..5,01 8334098,53 148Varsinais-Suomi

..4,81 1223779,62 237Pohjois-Pohjanmaa

..5,29082018,81 534Keski-Suomi

..4,76732818,41 203Pohjois-Savo

..4,77331237,41 146Satakunta

..4,96321878,21 045Päijät-Häme

..4,25221588,0998Lappi
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Lopettaneiden
muutos 2018 -
20171)

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset 2018

Aloittaneiden
muutos 2018 -
2017

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset 2018

Maakunta

..5,15841237,9905Kanta-Häme

..4,2553156,8893Pohjanmaa

..3,8575295,9891Etelä-Pohjanmaa

..5,1498447,2702Kymenlaakso

..4,24221296,7677Etelä-Savo

..4,74371057,2671Pohjois-Karjala

..4,7358887,9593Etelä-Karjala

..4,2194336,6308Keski-Pohjanmaa

..4,5175647,3285Kainuu

..3,8118-206,4195Ahvenanmaa

Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu
vuoden 2017 osalta.

1)
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Liitetaulukko 3. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset seutukunnittain vuonna 2018

Lopettaneiden
muutos 2018 -
20171)

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset 2018

Aloittaneiden
muutos 2018 -
2017

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset 2018

Seutukunta

..5,120 0645 0368,935 268Koko maa

..5,76 9082 10310,512 838Helsinki

..5,51 5083699,52 609Tampere

..5,21 2273269,42 203Turku

..5,471032211,61 518Oulu

..5,459716310,21 122Jyväskylä

..4,96321878,21 045Lahti

..5,03831739,7742Kuopio

..4,8439587,6694Pori

..4,0391166,4620Seinäjoki

..4,5315647,7531Joensuu

..4,5300417,7514Vaasa

..5,4327428,3504Hämeenlinna

..4,9259878,4440Lappeenranta

..4,71989410,2429Rovaniemi

..4,4206538,1377Porvoo

..4,824947,3374Kouvola

..4,6231547,1361Salo

..4,6212497,5344Rauma

..4,2205646,8336Mikkeli

..5,4249407,1328Kotka-Hamina

..4,115736,7256Jakobstadsregionen

..4,6152247,6253Kemi-Tornio

..3,8140406,7247Raasepori

..4,4147297,3243Kokkola

..5,2148438,2234Riihimäki

..4,715537,0232Loimaa

..4,9123478,9222Etelä-Pirkanmaa

..4,5123528,0217Kajaani

..3,7126446,2211Ylä-Savo

..4,1127326,8209Savonlinna

..4,1118257,1204Ylivieska

..4,3121177,0197Vakka-Suomi

..4,4109386,8167Forssa

..4,3103426,8162Lounais-Pirkanmaa

..4,39996,7155Åboland-Turunmaa

..4,39916,7153Imatra

..5,290317,8136Varkaus

..4,590336,5132Pieksämäki

..4,17257,3129Nivala-Haapajärvi

..4,610465,5126Saarijärvi-Viitasaari

..4,159278,3119Oulunkaari

..3,053266,5116Tunturi-Lappi

..3,760327,1115Loviisa

..4,574106,8111Jämsä
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Lopettaneiden
muutos 2018 -
20171)

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset 2018

Aloittaneiden
muutos 2018 -
2017

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset 2018

Seutukunta

..4,682166,0108Pohjois-Satakunta

..3,45386,8107Ålands landsbygd

..4,376-146,0106Raahe

..3,854277,2102Koillismaa

..6,070338,6101Äänekoski

..3,34836,798Pohjois-Lappi

..3,968-135,496Ylä-Pirkanmaa

..3,76895,194Järviseutu

..3,248206,293Luoteis-Pirkanmaa

..3,456185,592Kuusiokunnat

..4,853257,885Sisä-Savo

..3,160-144,485Suupohja

..6,173216,578Pielisen Karjala

..4,554-226,376Mariehamns stad

..2,750-173,971Sydösterbotten

..4,14536,470Itä-Lappi

..4,352125,668Kehys-Kainuu

..3,54744,865Kaustinen

..4,149205,162Keski-Karjala

..3,833-156,759Haapavesi-Siikalatva

..5,146-125,752Kyrönmaa

..5,849-165,849Keuruu

..4,02684,932Torniolaakso

..4,82186,629Koillis-Savo

..2,91455,125Joutsa

..3,611-64,012Ålands skärgård

Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu
vuoden 2017 osalta.

1)
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Liitetaulukko 4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2018

Lopettaneiden
muutos 2018 -
20171)

Lopettaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Lopettaneet
yritykset 2018

Aloittaneiden
muutos 2018
- 2017

Aloittaneiden
osuus
yrityskannasta,
%

Aloittaneet
yritykset
2018

Oikeudellinen muoto

..5,120 0645 0368,935 268Koko maa

..6,110 3424 51511,719 67711 Luonnollinen henkilö

..4,07 3926497,213 43831 Osakeyhtiö

..6,7366-3116,490390 Muu oikeudellinen muoto

..5,91 002-622,645221 Kommandiittiyhtiö

..7,8483-315,936714 Avoin yhtiö

..3,57847,015713 Verotusyhtymä

..4,0116-85,114841 Osuuskunta

..3,111862,69935 Asunto-osakeyhtiö

..29,317-39,72315 Konkurssipesä

..4,7146-50,1412 Kuolinpesä, perikunta

..3,43-1--54 Taloudellinen yhdistys

..2,91---
53 Keskinäinen
vahinkovakuutusyhdistys

..-----
22 Laivanisännistöyhtiö (ei
osakeyhtiö)

..-----33 Säästöpankki

..-----62 Julkinen liikelaitos

Lähdetiedoissa tapahtuneen menetelmämuutoksen takia lopettaneiden yritysten määrää eikä yrityskannan kokoa ole julkistettu
vuoden 2017 osalta.

1)
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Laatuseloste: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Tilastotietojen relevanssi
Tilasto sisältää tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määristä toimialoittain, alueittain ja
oikeudellisen muodon mukaan. Lisäksi se sisältää tietoja yrityskannasta. 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.

Toimialaluokitus löytyy Tilastokeskuksen nettisivuilta
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html ja alueluokitukset
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/index_alue.html.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto laaditaan poimimalla tilastointiajankohdan poikkileikkaustilanteen
tiedot yritysrekisteristä sekä Verohallinnon rekisteröintitiedoista. Tämän jälkeen tehdään tilastotaulujen
muokkaus sekä laaditaan tilastojulkistus uusimman vuosineljänneksen tiedoista. Lisäksi tilastosta laaditaan
lokakuussa vuosijulkistus, 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
kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä. Sen vertailukelpoisuutta Yritysten
rakenne- ja tilinpäätöstilastoon 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
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seitsemän kuukauden viiveellä. Viive aiheutuu sekä lähdeaineiston kertymisestä että varsinaisesta
tilastotuotannosta. Tilasto on revisioituva eli tarkentuva, mikä tarkoittaa, että myös edellisten neljännesten
tiedot täydentyvät ja tarkentuvat kullakin julkistamiskerralla. Tilaston aikasarjat muodostetaan uudelleen
kullakin julkistamiskerralla. Tietojen tarkentumista seurataan Tilastokeskuksen nettisivuilla
http://www.stat.fi/til/aly/rev.html.

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
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography).
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 kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai
kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta alv-velvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset.
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ''yritysten lukumäärä'' on yritysmäärä vuoden keskiarvotietona ja
se poikkeaa edellä mainitusta 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. Yritysten rakenne- ja
tilinpäätöstilasto julkaistaan StatFin-palvelussa. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston käytännöt on
kuvattu tarkemmin tilaston laatuselosteessa www.stat.fi/til/yrti/laa.html
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