
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade under juli-september 2018 med
15 procent
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med 15,3 procent under tredje kvartalet 2018
jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde flest företag
sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Under andra kvartalet 2018 lade
flest företag ned sin verksamhet inom handeln.

Nya företag efter landskap, 3:e kvartalet 2018

Nya företag, 3:e kvartalet 2018
Enligt Statistikcentralen inledde 7 965 företag sin verksamhet under juli–september år 2018. Antalet nya
företag ökade med 15,3 procent jämfört med tredje kvartalet 2017, då 6 906 företag inledde sin verksamhet.
Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,1 procent under tredje kvartalet 2018.

Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik,
dvs. 1 252 företag. Detta är 15,7 procent av alla företag som inledde sin verksamhet under tredje kvartalet.
Inom byggverksamhet inledde 1 017 företag (12,8 %) och inom handeln 924 företag (11,6 %) sin
verksamhet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 25.01.2019
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Av landskapen inledde flest företag sin verksamhet i Nyland: 3 149 företag. Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (714) och Egentliga Finland (690). I förhållande till företagsbeståndets storlek
var antalet nya företag störst i Nyland (2,6 %).

Av de ekonomiska regionerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (2 994)
och därnäst flest i Tammerfors (594) och Åbo (479) ekonomiska regioner. I förhållande till
företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Helsingfors, Jyväskylä och Uleåborgs ekonomiska
regioner (2,6 %) samt i Riihimäki ekonomiska region (2,5 %).

Av kommunerna inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors (1 531), näst flest i Esbo (509), därnäst
flest i Vanda (391), Tammerfors (375) och Åbo (309).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 437 och antalet nya aktiebolag 3 009 under tredje kvartalet 2018. Till juridisk form var 55,7
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 37,8 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2018
Enligt Statistikcentralen lade 5 708 företag ned sin verksamhet under april–juni 2018. I förhållande till
hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,5 procent under andra kvartalet år 2018.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var
1 011. Detta är 17,7 procent av alla företag som lade ned sin verksamhet under andra kvartalet. Inom
näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik lade 968 (17 %) företag ned sin
verksamhet och inom byggverksamhet 733 (12,8 %) företag.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 129). Näst flest företag lade ned sin
verksamhet i Birkaland (524), därnäst flest i Egentliga Finland (512). I förhållande till företagsbeståndets
storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7 %).

Av de ekonomiska regionerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region
(2 004), näst flest i Tammerfors (443) ekonomiska region och därnäst flest i Åbo (339) ekonomiska region.
I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Äänekoski ekonomiska
region (2,3 %).

Av kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors (1 064), näst flest i Esbo (342) och
därnäst flest i Tammerfors (288), Vanda (223) och Åbo (192).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 946 under andra kvartalet 2018 och antalet nedlagda aktiebolag 2 175. Till juridisk form
var 51,6 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 38,1 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 2:a 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.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Förändring
Q2/2018 -
Q2/20171)

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q2/2018

Förändring
Q3/2018 -
Q3/2017

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q3/2018

Näringsgren

..1,55 7081 0592,17 965Totalt

..1,8968402,31 252
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

..1,4733152,01 017F Byggverksamhet

..1,81 011291,6924G Handel

..1,7409832,7670S Annan serviceverksamhet

..1,22743712,8612H Transport och magasinering

..2,2364623,0501
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

..1,6313842,5488

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

..1,2305501,6434C Tillverkning

.1,8203913,8425R Kultur, nöje och fritid

..2,1294132,4337
I Hotell- och
restaurangverksamhet

..0,7192-101,1309L Fastighetsverksamhet

..1,8203712,6287
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

..0,8164911,4273A Jordbruk, skogsbruk och fiske

..2,0130353,3218P Utbildning

..2,087-92,4103
K Finans- och
försäkringsverksamhet

..0,91711,324E Vattenförsörjning

..0,67-20,56B Utvinning av mineral

..1,718-30,33
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

..1,42-11,42T Förvärvsarbete i hushåll

..2,6144814,680Andra 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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