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Kotkan-Haminan seudulle perustettiin tammi-syyskuussa 217 uutta yritystä

Talouden piristymisestä on havaittavissa pieniä merkkejä, mutta uusien yritysten perustaminen on vielä
verkkaista Kotkan-Haminan seudulla.

Kuluvan vuoden tammi-syyskuun aikana yrityksiä perustettiin 6 % vähemmän kuin vastaavana aikana viime
vuonna. Kun yritystoimintansa lopettaneita oli 10 % vähemmän, kasvoi nettolisäys 6 %.

Cursor toimii uusyrityskeskuksena Kotkan-Haminan seudulla ja toteuttaa aloittavan yrittäjän neuvontaa
uusyrityskeskusmallin mukaisesti. Cursorin aloittavan yrittäjän neuvonnassa perustanta laski 4 %.

Perustetuissa yrityksissä on runsaasti perinteisten toimialojen kuten rakennustoiminnan, kiinteistönhoidon
sekä kahvila-ravintolatoiminnan yrityksiä sekä koulutus-, terveys- ja hyvinvointipalveluja ja liike-elämän
palveluja tarjoavia yrityksiä.

Perustaminen on edelliseen vuoteen verrattuna ollut vilkkainta Kotkassa, jonne oli syyskuun loppuun
mennessä syntynyt 148 uutta yritystä. Viime vuoden vastaava luku oli 140. Samoin Pyhtäälle perustettiin
viisi uutta yritystä edellisvuotta enemmän.

Konkurssien määrä (elokuu 2016) Kotkan-Haminan seudulla on hieman kasvanut, samoin konkurssien
henkilöstövaikutukset ovat lisääntyneet. Kotkan-Haminan seudun konkurssitilanne on vertailuseuduista
(Kouvolan, Salon, Porin ja Vaasan) samalla tasolla lähinnä Vaasan seutukunnan kanssa.
Tiedot perustuvat kehittämisyhtiö Cursor Oy:n keräämiin tietoihin.

Uusia yrityksiä perustettiin bruttomääräisesti 217 kpl. Toimintansa lopettaneita oli 149, joten
nettolisäykseksi muodostui 68 kpl.

Lukumääräisesti eniten perustettiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan sekä hallinto- ja
tukipalvelutoiminnan (ml. liike-elämää palveleva toiminta) yrityksiä (35 kpl) ja tukku- ja vähittäiskaupan
sekä moottoriajoneuvojen korjauksen yrityksiä (31 kpl). (Tilastokeskuksen toimialaluokitus TOL 2008)

Toimialoista voimakkaimmin ovat kasvaneet teollisuus sekä terveys- ja sosiaalipalvelut.

Kunnittain tarkasteltuna uudet perustetut yritykset jakautuivat seuraavasti (osuus prosenteissa):
Hamina 37 (17 %), Kotka 148 (68 %), Miehikkälä 3 (1 %), Pyhtää 23 (11 %) ja Virolahti 6 (3 %).

Uusista yrityksistä venäläisomisteisia on 9 kpl eli n. 4 %.
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Liitteenä tilastot:
Uusien yritysten vertailut 1.1.–30.9.2016 ja 2015 (graafisesti)
Uudet yritykset kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.7.–30.9.2016
Uusien yritysten vertailu kunnittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–30.9.2016 ja 2015
Uusien yritysten vertailut toimialoittain Kotkan-Haminan seudulla 1.1.–30.9.2016 ja 2015
Uudet yritykset 1.1.- 30.9.2016 Suomen uusyrityskeskukset


