
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade under januari-mars 2019
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3 procent under första kvartalet 2019
jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nya företag minskade från året innan mest
inom handeln och ökade mest inom transport och magasinering.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2019

Nya företag, 1:a kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen inledde 10 363 företag sin verksamhet under januari–mars år 2019. Antalet nya
företag var 323 färre än under motsvarande period år 2018.

När man ser till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik. Inom denna näringsgren inledde 1 833 företag sin verksamhet, dvs. 18 procent av alla företag som
startat under första kvartalet. Näst flest nya företag fanns inom handeln, 1 218 företag, och tredje mest
inom byggverksamhet, 1 129 nya företag.

Jämfört med första kvartalet år 2018 sjönk antalet nya företag mest inom handeln och steg mest inom
transport och magasinering.

Av landskapen inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 988 företag. Näst flest företag inledde sin
verksamhet i Egentliga Finland, 945 företag och i Birkaland, 927 företag. Jämfört med första kvartalet år
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2018 steg antalet nya företag relativt sett mest på Åland (41 %) och i Kajanaland (21 %). Antalet nya
företag sjönk relativt sett mest i Södra Karelen (–25 %) jämfört med året innan.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 752 företag. I
Tammerfors ekonomiska region startades 764 företag och i Åbo ekonomiska region 674 företag. Fjärde
mest företag startades i Uleåborgs ekonomiska region, dvs. 409 nystartade företag. Antalet nystartade
företag minskade klart mest i Uleåborgs ekonomiska region (–83) jämfört med första kvartalet året innan.

Av kommunerna var antalet nya företag högst i Helsingfors (1 980). Näst högst var antalet nya företag i
Esbo (620), Tammerfors (498), Vanda (446) och Åbo (406). Jämfört med första kvartalet 2018 ökade
antalet nya företag mest i Vanda (60).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 6 205 under första kvartalet 2019 och antalet nya aktiebolag 3 708. Till juridisk form var 60
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 36 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2018
Enligt Statistikcentralen lade 6 171 företag ned sin verksamhet under oktober–december 2018.

När man ser till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, 1 071 företag, vilket är
17 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under sista kvartalet 2018. Andelen företag inom
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik som lade ned sin verksamhet utgjorde 15 procent av alla nedlagda
företag och andelen nedlagda företag inom byggverksamhet 13 procent.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 251 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Birkaland, 599 företag, därnäst flest i Egentliga Finland, 566 företag. I Satakunta och
Södra Savolax översteg antalet nedlagda företag antalet nystartade företag under sista kvartalet 2018.

Av de ekonomiska regionerna lades flest företag ned i Helsingfors ekonomiska region, 2 134 företag. I
Tammerfors ekonomiska region lades 479 företag ned och i Åbo ekonomiska region 359 företag. Ungefär
i en tredjedel av de ekonomiska regionerna fanns det fler nedlagda företag än nystartade företag under det
fjärde kvartalet år 2018.

Av kommunerna nedlades flest företag i Helsingfors, där antalet nedlagda företag var 1 113. I Esbo nedlades
359 företag, i Tammerfors 278, i Vanda 231 och i Åbo 212 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 298 under fjärde kvartalet 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 2 198. Till juridisk form
var 53 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 36 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 4:e kvartalet 2018

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

I statistiken över nya och nedlagda företag har klassificeringen av företag reviderats enligt juridisk form.

Den mest synliga ändringen är att klassen ”32 Ömsesidigt försäkringsbolag” har fallit bort. De som fanns
under denna klass har i regel överförts till klassen ”53 Ömsesidig skadeförsäkringsförening”. Dessutom
skedde en mindre överföring från klassen “11 Fysisk person” till klassen ”12 Dödsbo, dödsbodelägare”.
Ändringarna gäller år 2013 och nyare uppgifter än det.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren
1)Förändring
Q4/2018 -
Q4/2017

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q4/2018

Förändring
Q1/2019 -
Q1/2018

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q1/2019

Näringsgren

..1,66 171-3232,710 363Totalt

..1,7951-193,31 833
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

..1,91 071-2052,11 218G Handel

..1,5800-1032,21 129F Byggverksamhet

..1,7450-443,3850S Annan serviceverksamhet

..1,61921195,6674R Kultur, nöje och fritid

..1,8370-583,2639

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

..1,7300-833,4588
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

..1,94282912,5580H Transport och magasinering

..1,2330302,0547C Tillverkning

..1,9217-74,2488
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

.2,1300-492,9421
I Hotell- och
restaurangverksamhet

..0,9263-1251,5410L Fastighetsverksamhet

..1,1226-91,9385A Jordbruk, skogsbruk och fiske

..2,0139-334,9339P Utbildning

..2,193-952,6115
K Finans- och
försäkringsverksamhet

..0,71381,426E Vattenförsörjning

..0,5521,415
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

..0,910-31,012B Utvinning av mineral

..3,0565,59T Förvärvsarbete i hushåll

..1,485414,785Andra näringsgrenar (O, U, X)

På grund av en metodförändring i källuppgifterna har antalet nedlagda företag eller företagsbeståndets storlek inte offentliggjorts
när det gäller de tre sista kvartalen år 2017.

1)

5



Företag 2019

Förfrågningar
029 551 3300Ritva Tikkanen
029 551 3562Jyri Järvinen

Ansvarig statistikdirektör:
Mari Ylä-Jarkko
 
rakenne.tilastot@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2019, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2018, 4:e kvartalet.
Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1799-2338 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


