
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade 14 procent jämfört året innan
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 13,8 procent under andra kvartalet 2018
jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin
verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya
företag i Nyland. Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln och
sett till landskap lade flest företag ned i Nyland under första kvartalet 2018.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet

Nya företag, 2:a kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen inledde 8 485 nya företag sin verksamhet under andra kvartalet 2018. Antalet
nya företag ökade med 13,8 procent jämfört med andra kvartalet 2017, då 7 459 företag inledde sin
verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,3 procent under andra
kvartalet 2018.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 162 företag, dvs. 13,7 procent av alla nystartade företag under andra kvartalet. Näringsgrenen verksamhet
inom byggverksamhet inledde 974 (11,5%) nya företag sin verksamhet och inom handeln 962 (11,3%)
nya företag.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.10.2018

Företag 2018



När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland, dvs. 3 166 företag. Näst flest företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (790) och i Egentliga Finland (718). I förhållande till företagsbeståndets storlek
var antalet nya företag störst i Norra Österbotten (2,7%).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (2 979)
och näst flest i Tammerfors (634) och i Åbo (514) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets
storlek var antalet nya företag störst i Uleåborg ekonomiska region (3,2%).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 573), näst flest i Esbo
(512), Tammerfors (382), Vanda (348) och Åbo (326).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 513 under andra kvartalet 2018 och antalet nya aktiebolag 3 323. Till juridisk form var 53,2
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,2 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralen lade 4 806 företag ned sin verksamhet under första kvartalet 2018. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,3 procent under första kvartalet 2018.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
876, dvs. 18,2 procent av alla nedlagda företag under första kvartalet 2018. Näringsgrenen verksamhet
inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 776 (16,1%) företag och inom byggverksamhet lade 623
(13,0%) företag ned sin verksamhet.

Sett till landskap lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 753). Näst flest företag lade ned sin
verksamhet i Egentliga Finland (466) och i Birkaland (437). I förhållande till företagsbeståndets storlek
var antalet nedlagda företag störst i Egentliga Tavastland (1,5%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (1 655)
och näst flest i Tammerfors (348) och Åbo (313) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets
storlek var antalet nedlagda företag störst i Äänekoski (1,7%) och Kemi-Torneå (1,7%) ekonomiska
regioner.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors (878), näst flest i Esbo
(217), Tammerfors (210) , Vanda (192) och Åbo (170).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 684 under första kvartalet 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 1 579. Till juridisk form
var 55,8 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 32,9 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. På
grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser påverka
statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya företag efter näringsgren

Förändring
Q1/2018 -
Q1/2017

Nedlagda andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q1/2018

Förändring
Q2/2018 -
Q2/2017

Nya andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q2/2018

Näringsgren

-1 0101,34 8061 0262,38 485Totalt

-511,5776-302,21 162
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

-2541,2623-571,9974F Byggverksamhet

-1971,6876-361,7962G Handel

-591,7405-762,5600S Annan serviceverksamhet

-571,5278-102,5470

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

-161,525292,6432
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

-751,8250-583,0425
I Hotell- och
restaurangverksamhet

-321,1279241,6413C Tillverkning

-41,7185503,4381R Kultur, nöje och fritid

-1100,5131-221,2342L Fastighetsverksamhet

-380,6127331,4285A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-531,6177502,5274
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

-421,0217361,2270H Transport och magasinering

-281,6102183,1198P Utbildning

-91,982243,4143
K Finans- och
försäkringsverksamhet

51,21361,516
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

60,91021,113B Utvinning av mineral

-20,612-80,713E Vattenförsörjning

12,1322,13T Förvärvsarbete i hushåll

13,4116,92
O Offentlig förvaltning och
försvar

42,0711643,9155X Näringsgrenen okänd
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Företag 2018
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