
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade 6,0 procent jämfört med fjärde
kvartalet året innan
Enligt Statistikcentralen inledde 6 429 nya företag sin verksamhet under fjärde 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 efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 6 429 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017. Antalet
nya företag ökade med 6,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2016, då 6 066 företag inledde sin
verksamhet.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
1 090 företag, dvs. 17,0 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Näringsgrenen verksamhet
inom handeln inledde 907 (14,1%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 773 (12,0%)
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nya företag. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik (108) och minskade mest inom fastighetsverksamhet (-62).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet 2017, dvs. 2 458
företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (598), i Egentliga Finland (573) och i Norra
Österbotten (417). Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Norra Österbotten
(80) och minskade mest i Österbotten (-12).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017 i Helsingfors
ekonomiska region (2 336) och näst flest i Tammerfors (511), i Åbo (403), Uleåborg (284) och Jyväskylä
(205 ) ekonomiska regioner. Jämfört med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företagmest i Tammerfors
ekonomiska region (90) och minskade mest i Vasa ekonomiska region (-22).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2017 i Helsingfors
(1 251), näst flest i Esbo (396), Tammerfors (300), Vanda (250), Uleåborg (235) och Åbo (234). Jämfört
med fjärde kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Esbo (59) och minskade mest i Helsingfors
(-40).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 116 under fjärde kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 2 843. Till juridisk form var
48,5 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44,2 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e 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

Förändring Q4/2017 - Q4/2016Nya Q4/2017Näringsgren

3636 429Totalt

1081 090M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

-25907G Handel

28773F Byggverksamhet

29483S Annan serviceverksamhet

69451J Informations- och kommunikationsverksamhet

16405N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

-13364I Hotell- och restaurangverksamhet

-62341L Fastighetsverksamhet

75333R Kultur, nöje och fritid

17329C Tillverkning

4205Q Vård och omsorg; sociala tjänster

1189H Transport och magasinering

40177A Jordbruk, skogsbruk och fiske

38169P Utbildning

18137K Finans- och försäkringsverksamhet

-217E Vattenförsörjning

-28B Utvinning av mineral

-68D Försörjning av el, gas, värme och kyla

3043Andra näringsgren (O, T, U, X, Z)
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