
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade med 15 procent under fjärde
kvartalet år 2019
Enligt Statistikcentralen steg antalet nya företag med 15 procent under fjärde kvartalet 2019
jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag ökade med nio procent under
tredje kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2019

Nya företag, 4:e kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen inledde 9 029 företag sin verksamhet under oktober–december år 2019. Antalet
nya företag var 1 174, dvs. 15 procent, fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Totalt startade 1 563 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag
fanns inom handeln, 1 080 företag, och tredje mest inom byggverksamhet, 1 049 nya företag. Inom dessa
tre näringsgrenar inledde totalt 40 procent av alla nya företag sin verksamhet. Förutom ovan angivna
näringsgrenar fanns det inom hälsovårdstjänster och sociala tjänster och annan serviceverksamhet över
hundra fler nystartade företag än under sista kvartalet år 2018.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 785 företag. Näst flest företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (775), Egentliga Finland (755) och Norra Österbotten (525). Jämfört med året
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innan var ökningen kvantitativt sett störst i Nyland (+603). I övriga landskap varierade ökningen från
några företag till 77 förutom i Norra Savolax, där antalet nya företag minskade något (-16). Procentuellt
sett flest företag inledde sin verksamhet i Kymmenedalen (+35 %) och Mellersta Österbotten (+33 %)
jämfört med året innan.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 610 företag. I
Tammerfors ekonomiska region startades 648 och i Åbo ekonomiska region 574 företag. Jämfört med året
innan ökade antalet nystartade företag i Helsingfors ekonomiska region med omkring 590, i Tammerfors
ekonomiska region med omkring 90 och i Åbo ekonomiska region med omkring 60. Jämfört med året
innan minskade antalet nystartade företag i omkring var fjärde ekonomiska region.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet i Helsingfors under sista kvartalet år 2019, 1 855
företag. Näst störst var antalet nya företag i Esbo (630), Vanda (471), Tammerfors (408) och Åbo (382).
I huvudstadsregionen (inkl. Grankulla) ökade antalet nya företag med 20 procent, i Tammerfors med 18
procent och i Åbo med 13 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Sett till juridisk form var antalet nystartade företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person
som bolagsform) 4 510 och antalet nystartade aktiebolag 4 136 under sista kvartalet 2019. Till juridisk
form var 50 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 46 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen lade 4 156 företag ned sin verksamhet under juli-september 2019. Antalet nedlagda
företag var 355, dvs. 9 procent, fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln
(732). Näst flest nedlagda företag fanns inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (567) och
byggverksamhet (525). Antalet nedlagda företag ökade klart mest inom näringsgrenen annan
serviceverksamhet, där omkring 70 fler företag lades ned jämfört med motsvarande period året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 1 537 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Birkaland (394), därnäst flest i Egentliga Finland (375). Totalt över hälften (55 %) av
alla nedlagda företag fanns i de här tre landskapen. Jämfört med tredje kvartalet år 2018 ökade antalet
nedlagda företag relativt sett mest i Norra Karelen (+46 %).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 463
företag, under tredje kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lade 322 företag ned sin verksamhet
och i Åbo ekonomiska region 259 företag. Jämfört med året innan ökade antalet nedlagda företag i
Helsingfors ekonomiska region med 170, i Tammerfors ekonomiska region med 59 och i Åbo ekonomiska
region med 24. I Joensuu ekonomiska region var antalet nedlagda företag 69, en ökning med 23 företag
från året innan, dvs. fjärde mest.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det tredje kvartalet år
2019 störst i Helsingfors, 729 företag. Näst flest var antalet nedlagda företag i Esbo (235), Tammerfors
(188), Vanda (171) och Åbo (161). I huvudstadsregionen (inkl. Grankulla) ökade antalet nedlagda företag
med 10 procent, i Tammerfors med 21 procent och i Åbo med 14 procent från året innan.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 092 under tredje kvartalet 2019 och antalet nedlagda aktiebolag 1 630. Till juridisk form
var 50 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 39 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet 2019

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas.
Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna
och tidsseriernas jämförbarhet.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Förändring
Q3/2019–Q3/2018

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q3/2019

Förändring
Q4/2019–Q4/2018

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q4/2019

Näringsgren

3551,14 1561 1742,39 029Totalt

261,05672732,71 563

M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och
teknik

551,37321751,91 080G Handel

521,05251132,01 049F Byggverksamhet

671,33531012,5690S Annan serviceverksamhet

281,3302482,7651
H Transport och
magasinering

481,2259612,9616

N Uthyrning,
fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

131,1196292,9530
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

271,1141333,6481R Kultur, nöje och fritid

130,9238451,6451C Tillverkning

-220,6168671,5443L Fastighetsverksamhet

451,7263502,5386
I Hotell- och
restaurangverksamhet

-150,91151023,0369
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

180,6128231,3272
A Jordbruk, skogsbruk och
fiske

61,182183,4256P Utbildning

-111,254-32,4107
K Finans- och
försäkringsverksamhet

-10,59201,835E Vattenförsörjning

10,67162,628
D Försörjning av el, gas,
värme och kyla

10,5620,910B Utvinning av mineral

00,6100,00T Förvärvsarbete i hushåll

42,81013,412
Andra näringsgrenar (O, U,
X)
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