
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade knappt alls under andra
kvartalet år 2020 från året innan
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med två procent under april–juni år 2020
jämfört med motsvarande period år 2019. Under januari–mars 2020 lade relativt sett lika många
företag ned sin verksamhet som året innan.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2020

Nya företag, 2:a kvartalet 2020
Enligt Statistikcentralen inledde 8 375 företag sin verksamhet under april−juni år 2020. Antalet nya företag
var två procent färre än under motsvarande period år 2019. I juni 2020 inledde rentav något fler nya företag
sin verksamhet än året innan.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Totalt startade 1 516 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag
fanns inom byggverksamhet, 1 151 företag, och tredje flest inom handeln, 1 007 företag. Jämfört med
andra kvartalet 2019 minskade antalet nya företag kvantitativt sett mest inom annan serviceverksamhet
(-144) samt inom kultur, nöje och fritid (-133). Inom annan serviceverksamhet var antalet nya företag
554, inom konst- och underhållningsbranschen 383.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 22.10.2020
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Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 264 företag. Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (803) och tredje flest i Egentliga Finland (695). Kvantitativt och relativt sett
ökade antalet nya företag mest i landskapet Lappland jämfört med året innan. I Lappland var antalet nya
företag 266, vilket är 45, dvs. en femtedel fler än året innan. relativt sett mest minskade antalet nya företag
i Mellersta Österbotten, där antalet minskade med en fjärdedel.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region,
3 093 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 661 och i Åbo ekonomiska region 504 företag.
I Helsingfors och Åbo ekonomiska regioner var antalet nya företag något färre än under andra kvartalet
2019 och i Tammerfors ekonomiska region några procent fler. Totalt ökade antalet nya företag eller var
oförändrat i omkring varannan ekonomisk region jämfört med året innan.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under andra kvartalet år 2020 i Helsingfors, dvs.
1 628 företag. Näst flest var antalet nya företag i Esbo (515). Sedan kom Tammerfors (408), Vanda (380)
och Åbo (316).

Sett till juridisk form var antalet nystartade företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person
som bolagsform) 4 373 och antalet nystartade aktiebolag 3 707 under andra kvartalet 2020. Till juridisk
form var 52 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2020
Enligt Statistikcentralen lade 8 675 företag ned sin verksamhet under januari−mars 2020. Antalet nedlagda
företag var 40 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring två och
ett halvt tusen fler nedlagda företag. Under januari−mars 2019 hade antalet nedlagda företag likaså varit
omkring 40 procent fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren nedlade kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik, dvs. 1 581 företag. Näst flest nedlagda företag fanns inom handeln, 1 217
företag, och tredje flest inom byggverksamhet, 893 nya företag. Antalet nedlagda företag ökade dock
relativt sett mest inom utbildning (91%), kultur, nöje och fritid (84%) samt inom annan serviceverksamhet
(74%) jämfört med första kvartalet 2019.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 3 376 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Birkaland, 807 företag, och tredje flest i Egentliga Finland, 741 företag. Jämfört med
första kvartalet 2019 ökade antalet nedlagda företag i alla landskap: Relativt sett flest i Mellersta Österbotten
och Egentliga Tavastland (omkring 80% i båda landskapen) och relativt sett minst i Österbotten (8%).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 3 183
företag, under första kvartalet år 2020. I Tammerfors ekonomiska region lade 677 företag ned sin verksamhet
och i Åbo ekonomiska region 524 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors
ekonomiska regionmed 40 procent, i Tammerfors ekonomiska regionmed 52 procent och i Åbo ekonomiska
region med 26 procent. Bara i nio av alla 70 ekonomiska regioner minskade antalet nedlagda företag eller
var oförändrat jämfört med januari–mars 2019.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det första kvartalet år
2020 störst i Helsingfors, 1 715 företag. Näst flest var antalet nedlagda företag i Esbo (508), sedan kom
Tammerfors (420), Vanda (369) och Åbo (308) samt Uleåborg (289). Jämfört med första kvartalet 2019
var antalet nedlagda företag i Helsingfors över femhundra fler, i övriga nämnda kommuner över hundra
fler med undantag av Åbo, där det fanns sextio fler nedlagda företag. I en tredjedel av alla kommuner
minskade dock antalet nedlagda företag eller var oförändrat.
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Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 5 689 under första kvartalet 2020 och antalet nedlagda aktiebolag 2 373. Till juridisk form
var 66 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 27 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2020

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

Nedlagda
företag,
förändring
Q1/2020 -
Q1/2019

Nedlagda företag,
andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
företag
Q1/2020

Nya företag,
förändring
Q2/2020 -
Q2/2019

Nya företag, andel
av
företagsbeståndet,
%

Nya företag
Q2/2020

Näringsgren

2 4702,18 675-1802,18 375Totalt

4462,61 5811262,51 516
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

961,6893522,11 151F Byggverksamhet

2522,11 2171061,71 007G Handel

1472,4530-192,6570

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

3112,6730-1442,0554S Annan serviceverksamhet

1562,7524292,6492
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

1631,8509381,7461C Tillverkning

1952,1517-941,8440H Transport och magasinering

2233,4489-1332,7383R Kultur, nöje och fritid

1222,5390-822,4381
I Hotell- och
restaurangverksamhet

120,9252-321,2355L Fastighetsverksamhet

631,1246-131,5345
A Jordbruk, skogsbruk och
fiske

1563,0386-592,2281
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

1293,3270-282,7217P Utbildning

82,299192,196
K Finans- och
försäkringsverksamhet

81,223-11,223E Vattenförsörjning

-50,33-31,618
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

-80,44-50,910B Utvinning av mineral

-12,4432,44T Förvärvsarbete i hushåll

-31,786015,571Andra näringsgrenar (O, U, X)
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