
Nya och nedlagda företag

Antalet nedlagda företag ökade med en femtedel under
sista kvartalet år 2020
Enligt Statistikcentralen antalet nedlagda företag ökade med 21 procent under oktober−december
2020 från året innan. Antalet nya företag var nästan lika många under januari-mars 2021 som
under motsvarande period år 2020.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2021

Nya företag, 1:a kvartalet 2021
Enligt Statistikcentralen inledde 12 403 företag sin verksamhet under januari−mars år 2021. Antalet nya
företag var nästan lika många som under motsvarande period år 2020.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Totalt startade 2 191 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag
inledde sin verksamhet inom byggverksamhet (1 533) och därefter inom handeln (1 514). Jämfört med
januari-mars 2020 ökade antalet nya företag mest inom huvudnäringsgrenarna handel och industri och
minskade mest inom huvudnäringsgrenen transport och magasinering.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 4 824 företag. Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (1 171) och tredje flest i Egentliga Finland (1 111). Antalet nya företag ökade
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relativt sett mest i Kajanaland (15%) och Norra Savolax (8%) jämfört med året innan, men antalet nya
företag minskade mest i Södra Karelen (10%).

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i över hälften (55%) av de
ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors
ekonomiska region, 4 523 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 979 och i Åbo ekonomiska
region 779 företag. Av de stora ekonomiska regionerna ökade antalet nya företag mest i Tammerfors,
Kuopio och Åbo jämfört med året innan och minskade mest i Helsingfors.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 6 664 och antalet nya aktiebolag 5 310 under första kvartalet 2021. Till juridisk form var 54
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2020
Enligt Statistikcentralen lade 7 562 företag ned sin verksamhet under oktober−december 2020. Antalet
nedlagda företag var 21 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring
1 300 fler nedlagda företag.

Sett till huvudnäringsgren ökade antalet nedlagda företag inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Kvantitativt
sett lade flest företag ned sin verksamhet inom huvudnäringsgrenen juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
(1 149), handel (1 136) och byggverksamhet (970). Den relativa ökningen av antalet nedlagda företag var
störst inom finans- och försäkringsverksamhet (48%) och informations- och kommunikationsverksamhet
(41%).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 848 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Egentliga Finland (690) och därefter i Birkaland (647). Antalet nedlagda företag ökade
relativt sett mest i Lappland (41 %) och i Kajanaland (40 %) jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region var antalet nedlagda företag oförändrat eller ökade i största delen (80%) av de
ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nedlagda företag fanns i Helsingfors ekonomiska
region, 2 653 företag. I Tammerfors ekonomiska region lade 528 företag ned sin verksamhet och i Åbo
ekonomiska region 493 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 886 och antalet aktiebolag 2 935. Till juridisk form var 51 procent av alla nedlagda företag
fysiska personer och 39 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2020
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Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas.
Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna
och tidsseriernas jämförbarhet.

I detta offentliggörande har områdesindelningen 1.1.2021 använts.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda
företag,
förändring
Q4/2020 -
Q4/2019

Nedlagda företag,
andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
företag
Q4/2020

Nya
företag,
förändring
Q1/2021 -
Q1/2020

Nya företag, andel
av
företagsbeståndet,
%

Nya
företag
Q1/2021

Näringsgren

13281,87562-45312403Totalt

741,2289-52,1480
A Jordbruk, skogsbruk och fiske
(01-03)

-1112111,719B Utvinning av mineral (05-09)

411,54291022,6728C Tillverkning (10-33)

31,214-31,619
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla (35)

-40,816-21,529

E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering
(36-39)

1991,7970-82,71533F Byggverksamhet (41-43)

1661,911361372,61514

G Handel; reparation av
motorfordon och motorcyklar
(45-47)

892,1517-1742,2552
H Transport och magasinering
(49-53)

422,2357-423487
I Hotell- och restaurangverksamhet
(55-56)

1212,1415-163,8761

J Informations- och
kommunikationsverksamhet
(58-63)

291,989454,2201
K Finans- och
försäkringsverksamhet (64-66)

411313251,8553L Fastighetsverksamhet (68)

2001,81149973,52191

M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik
(69-75)

602,1484473,7841

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
(77-82)

000816,49
O Offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring (84)

512,1177-294,6388P Utbildning (85)

782,3304-634,1552
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster (86-88)

591,8272-684600R Kultur, nöje och fritid (90-93)

672,1599-1272,9835
S Annan serviceverksamhet
(94-96)

-11,3210,61

T Förvärvsarbete i hushåll;
hushållens produktion av diverse
varor och tjänster för eget bruk
(97-98)

0001201

U Verksamhet vid internationella
organisationer, utländska
ambassader o.d. (99)

143,1181718,5108Okänd
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