
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade med 1,1 procent under tredje
kvartalet år 2021 från året innan
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nedlagda företag med 15,5 procent under april–juni 2021
från året innan. Under juli–september var antalet nya företag 1,1 procent fler än under
motsvarande period år 2020.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2021

Nya företag, 3:e kvartalet 2021
Enligt Statistikcentralen inledde 9 515 företag sin verksamhet under juli−september år 2021. Antalet nya
företag var 1,1 procent fler än under motsvarande period år 2020.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt inledde 1 587 nya företag sin verksamhet inom denna näringsgren.
Näst flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet (1 249 företag) och därefter inom
handeln (1 055). Jämfört med juli–september 2020 ökade antalet nya företag mest inom byggverksamhet
och minskade mest inom huvudnäringsgrenen handel.

Omman gör en jämförelse mellan landskap var antalet nya företag under det tredje kvartalet år 2021 störst
i Nyland, 3 754 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Birkaland (953 företag). Mängden nya
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företag ökade relativt sett mest i Kymmenedalen (19,3 procent) jämfört med året innan och minskade
relativt sett mest i landskapet Mellersta Österbotten (12,6 procent).

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i största delen (61 procent)
av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors
ekonomiska region, 3 545 företag. I Tammerfors ekonomiska region inledde 794 företag sin verksamhet
och i Åbo ekonomiska region 615 företag.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 5 305 och antalet nya aktiebolag 3 893 under tredje kvartalet 2021. Till sin juridiska form
var 56 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 41 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2021
Enligt Statistikcentralen lade 6 112 företag ned sin verksamhet under april–juni 2021. Antalet nedlagda
företag var 15,5 procent fler än under motsvarande period år 2020, dvs. kvantitativt sett 818 fler nedlagda
företag.

När man ser till huvudnäringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom huvudnäringsgrenarna
juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (984), handel (941) och byggverksamhet (684).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 295 företag. Näst flest nedlagda företag
fanns det i Birkaland (556 företag). Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest i Kajanaland (53,5
procent) jämfört med motsvarande period året innan och minskade relativt sett mest i Södra Savolax (3,8
procent).

Sett till ekonomisk region var antalet nedlagda företag oförändrat eller ökade i största delen (74 procent)
av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nedlagda företag fanns det i Helsingfors
ekonomiska region, 2 160 företag. I Tammerfors ekonomiska region lade 474 företag ned sin verksamhet
och i Åbo ekonomiska region 384 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 261 och antalet aktiebolag 2 275. Till sin juridiska form var 53 procent av alla nedlagda
företag fysiska personer och 37 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 2:a kvartalet 2021
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Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas.
Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna
och tidsseriernas jämförbarhet.

I detta offentliggörande har områdesindelningen 1.1.2021 använts.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda
företag,
förändring
Q2/2021 -
Q2/2020

Nedlagda företag,
andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
företag
Q2/2021

Nya
företag,
förändring
Q3/2021 -
Q3/2020

Nya företag, andel
av
företagsbeståndet,
%

Nya
företag
Q3/2021

Näringsgren

8181.461121042.29515Totalt

700.9221371.4341
A Jordbruk, skogsbruk och fiske
(01-03)

91.416-71.011B Utvinning av mineral (05-09)

731.3382-11.8515C Tillverkning (10-33)

-20.56142.531
D Försörjning av el, gas, värme och
kyla (35)

-50.61371.123

E Vattenförsörjning; avloppsrening,
avfallshantering och sanering
(36-39)

611.26841042.11249F Byggverksamhet (41-43)

731.6941-991.81055

G Handel; reparation av
motorfordon och motorcyklar
(45-47)

71.4355-331.9484
H Transport och magasinering
(49-53)

51.8294-392.4397
I Hotell- och restaurangverksamhet
(55-56)

661.9384122.8568
J Informations- och
kommunikationsverksamhet (58-63)

171.782-182.1106
K Finans- och
försäkringsverksamhet (64-66)

510.7229-61.2382L Fastighetsverksamhet (68)

1481.598422.41587

M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik
(69-75)

1181.7400922.9700

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra stödtjänster
(77-82)

23.2207.65
O Offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring (84)

151.6143123.6320P Utbildning (85)

401.8241-62.8393
Q Vård och omsorg; sociala tjänster
(86-88)

531.7265-63.3505R Kultur, nöje och fritid (90-93)

91.6459552.6770S Annan serviceverksamhet (94-96)

10.7102.03

T Förvärvsarbete i hushåll;
hushållens produktion av diverse
varor och tjänster för eget bruk
(97-98)

00-00-

U Verksamhet vid internationella
organisationer, utländska
ambassader o.d. (99)

71.510-169.470Okänd
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