
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag minskade och antalet nedlagda ökade
Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 3 procent under andra kvartalet 2019
jämfört med motsvarande period år 2018. Antalet nedlagda företag var nästan en och en halv
gång fler under första kvartalet år 2019 jämfört med året innan.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2019

Nya företag, 2:a kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen inledde 8 381 företag sin verksamhet under april–juni år 2019. Antalet nya företag
var 264, dvs. 3 procent, 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 1 360 företag sin verksamhet, dvs. 16 procent av alla företag som
startat under andra kvartalet. Näst flest nya företag fanns inom byggverksamhet, 1 057 företag, och tredje
flest inom handeln, 885 nya företag. Antalet nya företag ökade mest inom näringsgrenen transport och
magasinering (+212) och minskade mest inom handeln (–205) jämfört med andra kvartalet år 2018.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 302 företag. Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Birkaland, 783, och tredje flest i Egentliga Finland, 720. Antalet nya företag minskade
mest i Norra Österbotten (–114) och ökade mest i Nyland (+41) jämfört med motsvarande period år 2018.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.10.2019
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Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 3 123 företag. I
Tammerfors ekonomiska region startades 635 företag och i Åbo ekonomiska region 524 företag. Antalet
nya förtag minskade mest i Uleåborgs ekonomiska region (–88) jämfört med året innan och ökade klart
mest i Helsingfors ekonomiska region (+59).

Sett till kommuner var antalet nystartade företag under det andra kvartalet år 2019 störst i Helsingfors,
1 619. Näst högst var antalet nya företag i Esbo, 511, Vanda, 418, Tammerfors, 413, och Åbo, 346. Jämfört
med andra kvartalet år 2018 ökade antalet nya företag mest i Vanda (+62) och minskade mest i Uleåborg
(-60).

Sett till juridisk form var antalet nystartade företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person
som bolagsform) 5 136 och antalet nystartade aktiebolag 2 752 under andra kvartalet 2019. Till juridisk
form var 61 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 33 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen lade 6 500 företag ned sin verksamhet under januari–mars 2019. Antalet nedlagda
företag ökade rentav med 41 procent jämfört med första kvartalet år 2018, då omkring 1 900 färre företag
lade ned sin verksamhet.

När man ser till näringsgren nedlade flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik, dvs. 1 198 företag. Detta är 18 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under första
kvartalet 2019. Näst flest nedlagda företag fanns inom handeln, 998 företag, och tredje flest inom
byggverksamhet, 834 nedlagda företag. Inom alla övriga huvudnäringsgrenar, utom inom försörjning av
el, gas, värme och kyla, ökade antalet nedlagda företag jämfört med motsvarande period året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 540 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Egentliga Finland, 630, och tredje flest i Birkaland, 561. Bara i Mellersta Österbotten
var antalet nedlagda företag färre än året innan (–3).

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 2 397
företag, under första kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lades 469 företag ned och i Åbo
ekonomiska region 437 företag. Jämfört med första kvartalet år 2018 ökade antalet nedlagda företag klart
mest i Helsingfors ekonomiska region (+829) och minskade mest i Norra Satakunta ekonomiska region
(–8).

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det första kvartalet år
2019 störst i Helsingfors, 1 253 företag. Näst flest var antalet nedlagda företag i Esbo, 391, Tammerfors,
303, Vanda, 276, och Åbo, 263. Jämfört med året innan ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors
(+413) och minskade mest i Mäntsälä (–17).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 505 under första kvartalet 2019 och antalet nedlagda aktiebolag 2 378. Till juridisk form
var 54 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 37 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2019

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
Q1/2019 -
Q1/2018

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q1/2019

Förändring
Q2/2019 -
Q2/2018

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q2/2019

Näringsgren

1 9011,76 500-2642,28 381Totalt

4632,11 198-242,41 360
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

2371,6834-1082,01 057F Byggverksamhet

1521,7998-2051,5885G Handel

731,7444-322,5665S Annan serviceverksamhet

1281,9399242,9588

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

1221,53352122,2518H Transport och magasinering

1042,2278554,0507R Kultur, nöje och fritid

471,9289-313,1454
I Hotell- och
restaurangverksamhet

1532,2389-492,5452
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

1021,3364-481,5418C Tillverkning

1150,9243-321,3360L Fastighetsverksamhet

460,9181201,7345A Jordbruk, skogsbruk och fiske

702,023992,8329
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

582,1153143,4243P Utbildning

172,399-721,670
K Finans- och
försäkringsverksamhet

50,917111,324E Vattenförsörjning

-20,91052,021
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

41,012-21,214B Utvinning av mineral

33,5601,22T Förvärvsarbete i hushåll

42,012-1111,469Andra näringsgrenar (O, U, X)
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