
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade med 18 procent under
oktober-december 2018
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 18 procent under sista kvartalet 2018
jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde flest företag
sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Flest nedlagda företag fanns däremot
inom handeln. Uppgifterna om nedlagda företag gäller tredje kvartalet 2018.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2018

Nya företag, 4:e kvartalet 2018
Enligt Statistikcentralen inledde 7 745 företag sin verksamhet under oktober–december år 2018, vilket är
1 176 företag fler än under motsvarande period år 2017.

Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
dvs. 1 235 företag. Detta är 16 procent av alla företag som inledde sin verksamhet under fjärde kvartalet.
Inom handeln var motsvarande procentandel 12, samma inom byggverksamhet.

Av landskapen inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 132 företag. Näst flest företag inledde sin
verksamhet i Egentliga Finland, 688, och Birkaland, 682. Antalet nya företag ökade relativt sett mest från
året innan i Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Kymmenedalen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.04.2019
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När man ser till de ekonomiska regionerna inledde flest företag sin verksamhet ..i Helsingfors ekonomiska
region, 2 972 företag, i Tammerrfors ekonomiska region, 548, och i Åbo ekonomiska region, 505. I
förhållande till företagsbeståndet var andelen nya företag störst i Rovaniemi, Helsingfors och Uleåborg
ekonomiska regioner, omkring 2,5 procent i vardera.

Av kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 573 nya företag), näst flest i Esbo
(469), därnäst flest i Vanda (377), Tammerfors (339) och Åbo (331).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 265 under sista kvartalet 2018 och antalet nya aktiebolag 3 001. Till juridisk form var 55
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2018
Enligt Statistikcentralen lade 3 956 företag ned sin verksamhet under juli–september 2018. I förhållande
till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag drygt en procent under tredje kvartalet 2018.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, 713 företag. Detta är 18 procent
av alla företag som lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet. Inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik var andelen nedlagda företag 14 procent av alla nedlagda företag och inom byggverksamhet 12
procent.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, dvs. 1 428 företag. Näst flest företag lade
ned sin verksamhet i Egentliga Finland, 339, och därnäst i Birkaland, 336. I förhållande till företagsbeståndet
i landskapet var andelen nedlagda företag störst i Kymmenedalen, Mellersta Finland och Egentliga
Tavastland, 1,2 procent i vardera.

Av de ekonomiska regionerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region,
1 352 företag, i Tammerfors ekonomiska region, 274, och i Åbo ekonomiska region, 246. I förhållande
till företagsbeståndet i den ekonomiska regionen var andelen nedlagda företag störst i Kehys-Kainuu
ekonomiska region, 1,5 procent.

Av kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors (736 nedlagda företag), näst flest i
Esbo (194), därnäst flest i Tammerfors (163), Åbo (150) och Vanda (150).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 1 851 under tredje kvartalet år 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 1 616. Till juridisk form
var 47 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 41 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 3:e kvartalet 2018
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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
Q3/2018 -
Q3/20171)

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q3/2018

Förändring
Q4/2018 -
Q4/2017

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q4/2018

Näringsgren

..1,1395611762,17745Totalt

..1,05591302,31235
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

..1,371361,6931G Handel

..1,04911101,8906F Byggverksamhet

..1,32813742,5568H Transport och magasinering

..1,2306592,1540S Annan serviceverksamhet

..1,12201082,6515

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

..1,1188332,9488
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

..1,0121883,6419R Kultur, nöje och fritid

..0,9235821,6417C Tillverkning

..0,7188-331,2346L Fastighetsverksamhet

.1,6237-322,3332
I Hotell- och
restaurangverksamhet

..0,51081011,4291A Jordbruk, skogsbruk och fiske

..1,2132492,3260
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

..1,281593,4226P Utbildning

..1,565-142,9126
K Finans- och
försäkringsverksamhet

..0,510-50,714E Vattenförsörjning

..0,6651,213
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

..0,4500,78B Utvinning av mineral

..0,71-20,00T Förvärvsarbete i hushåll

..0,49584,4110Andra 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.
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