
Antalet nya företag ökade rejält och antalet nedlagda
minskade
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med nästan en fjärdedel under tredje kvartalet
år 2019 jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag minskade med sex
procent under andra kvartalet år 2019 från året innan.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2019

Nya företag, 3:e kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen inledde 9 879 företag sin verksamhet under juli–september år 2019. Antalet nya
företag var 1 815, dvs. 23 procent, fler än under motsvarande period år 2018.

Granskat enligt huvudnäringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik. Inom denna näringsgren var antalet nya företag 1 710. Detta är 17 procent
av alla företag som inledde sin verksamhet under tredje kvartalet år 2019. Näst flest nya företag fanns
inom byggverksamhet (1 277), och tredje flest inom handeln (1 020). Jämfört med tredje kvartalet år 2018
ökade antalet nya företag likaså mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+435).

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 4 083 företag. Näst flest företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (917), Egentliga Finland (864) och Norra Österbotten (591). Nästan 900 fler
företag inledde sin verksamhet i Nyland jämfört med tredje kvartalet år 2018. I Birkaland var antalet nya
företaget omkring 190, i Egentliga Finland 160 och i Norra Österbotten 120 fler jämfört med samma
period. I Mellersta Österbotten var antalet nya företag oförändrat och i Kajanaland var minskningen
omkring en fjärdedel.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 23.1.2020
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Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 880 företag. I
Tammerfors ekonomiska region startades 757 företag och i Åbo ekonomiska region 639 företag. I
Helsingfors ekonomiska region ökade antalet nya företagmed omkring 840 från året innan och i Tammerfors
ekonomiska region med 150, liksom också i Åbo ekonomiska region.

Sett till kommuner var antalet nystartade företag under tredje kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 955.
Följande i ordningen var Esbo med 664 nya företag, Vanda med 537, Tammerfors med 481, Åbo med
397 och Uleåborg med 352 nya företag.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 783 och antalet nya aktiebolag 4 692 under tredje kvartalet 2019. Till juridisk form var 48
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 47 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen lade 5 098 företag ned sin verksamhet under april–juni 2019. Antalet nedlagda
företag var 343, dvs. 6 procent, färre än under motsvarande period år 2018.

Sett till huvudnäringsgren var antalet nedlagda företag störst inom handeln (863) samt inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik (858). Av de nedlagda företagen verkade totalt en tredjedel inom dessa
två näringsgrenar. Tredje flest nedlagda företag fanns inom näringsgrenen byggverksamhet (622).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 1 988 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Birkaland (443) och därnäst flest i Egentliga Finland (436). I Norra Karelen, Södra
Savolax och Satakunta var antalet nedlagda företag kvantitativt sett fler än året innan.

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 876
företag, under andra kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lades 375 företag ned och i Åbo
ekonomiska region 289 företag.

Sett till kommun var antalet nedlagda företag under andra kvartalet år 2019 störst i Helsingfors, 1 039
företag. Följande i ordningen var Esbo med 290 nedlagda företag, Tammerfors med 219, Vanda med 193
och Åbo med 176 nedlagda företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 433 under andra kvartalet 2019 och antalet nedlagda aktiebolag 2 192. Till juridisk form
var 48 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 43 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2019
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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

Förändring
Q2/2019 -
Q2/2018

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q2/2019

Förändring
Q3/2019 -
Q3/2018

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q3/2019

Näringsgren

-3431,35 0981 8152,59 879Totalt

-641,58584353,01 710
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

-771,26222472,41 277F Byggverksamhet

-1091,58631421,81 020G Handel

-171,4362302,8749S Annan serviceverksamhet

-101,42921743,4698

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

171,2280463,0694H Transport och magasinering

-351,7308603,2566
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

251,72141044,3560R Kultur, nöje och fritid

91,1298641,8489C Tillverkning

172,0296802,8416
I Hotell- och
restaurangverksamhet

-141,6187963,3400
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

-70,6182441,3369L Fastighetsverksamhet

-441,1801044,4325P Utbildning

-220,7140691,4286A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-101,773-62,190
K Finans- och
försäkringsverksamhet

-90,55212,224
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

-40,713-31,019E Vattenförsörjning

50,91120,78B Utvinning av mineral

-20022,44T Förvärvsarbete i hushåll

82,01410424,8175Andra näringsgrenar (O, U, X)
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