Företag 2018

Nya och nedlagda företag
Antalet nya företag ökade 7,7 procent jämfört med tredje
kvartalet året innan
Enligt Statistikcentralen inledde 6 795 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017.
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.
Nya företag, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2017
Enligt Statistikcentralen inledde 6 795 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017. Antalet
nya företag ökade med 7,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016, då 6 311 företag inledde sin
verksamhet.
Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 197 företag, dvs. 17,6 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Näringsgrenen verksamhet
inom byggverksamhet inledde 987 (14,5%) nya företag sin verksamhet och inom handeln 872 (12,8%)
nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2016 minskade antalet nya företag mest inom handeln (-180).
När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2017, dvs. 2 619
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (646), i Birkaland (622) och i Norra
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Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

Österbotten (422). Jämfört med tredje kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Nyland (180) och
minskade mest i Kajanaland (-13).
Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017 i Helsingfors
ekonomiska region (2 479) och näst flest i Tammerfors (507), i Åbo (445), Uleåborg (284) och Jyväskylä
(214) ekonomiska regioner. Jämfört med tredje kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors
ekonomiska region (190) och minskade mest i Björneborg ekonomiska region (-17).
När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017 i Helsingfors
(1 239), näst flest i Esbo (430), Vanda (319), Tammerfors (303), Åbo (278) och Uleåborg (236). Jämfört
med tredje kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Esbo (90) och minskade mest i Björneborg
(-17).
Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 494 under tredje kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 2 822. Till juridisk form var 51,4
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 41,5 procent aktiebolag.
Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2017
Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av
denna anledning publicerar vi för närvarande inte nya uppgifter för nedlagda företag eller företagsbeståndet.
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
Näringsgren

Nya Q3/2017 Förändring Q3/2017 - Q3/2016

Totalt

6 795

484

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1 197

236

F Byggverksamhet

987

147

G Handel

872

-180

S Annan serviceverksamhet

574

56

J Informations- och kommunikationsverksamhet

436

34

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

403

55

C Tillverkning

378

40

R Kultur, nöje och fritid

334

35

I Hotell- och restaurangverksamhet

318

-30

L Fastighetsverksamhet

318

30

H Transport och magasinering

235

21

Q Vård och omsorg; sociala tjänster

206

-16

P Utbildning

181

33

A Jordbruk, skogsbruk och fiske

173

8

K Finans- och försäkringsverksamhet

107

-12

E Vattenförsörjning
B Utvinning av mineral
D Försörjning av el, gas, värme och kyla
Andra näringsgren (O, T, U, X)

4

23

6

7

-2

6

-1

40
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