
Nya och nedlagda företag

Antalet nya företag ökade med 10 procent under första
kvartalet år 2020
Enligt Statistikcentralen steg antalet nya företag med 10 procent under första kvartalet 2020
jämfört med motsvarande period år 2019. Antalet nedlagda företag ökade med åtta procent
under fjärde kvartalet år 2019 jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag efter landskap, 1:a kvartalet 2020

Nya företag, 1:a kvartalet 2020
Enligt Statistikcentralen inledde 11 963 företag sin verksamhet under januari−mars år 2020. Antalet nya
företag var 10 procent fler än under motsvarande period år 2019. Antalet nya företag ökade också i mars
2020 från året innan.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Totalt startade 2 051 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag
fanns inom byggverksamhet, 1 499 företag, och tredje flest inom handeln, 1 318 nya företag. Antalet nya
företag ökade mest inom byggverksamhet (+311) och minskade mest inom kultur, nöje och fritid (-67)
jämfört med första kvartalet 2019.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 4 718 företag. Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (1 074) och tredje flest i Egentliga Finland (1 038). Relativt sett flest företag
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inledde sin verksamhet i Mellersta Österbotten jämfört med året innan. Tillväxtprocenten var i Mellersta
Österbotten nästan 50. I Kymmenedalen och Södra Karelen var ökningen omkring en femtedel i båda
landskapen.

Av de ekonomiska regionerna startades flest företag i Helsingfors ekonomiska region, 4 467 företag. I
Tammerfors ekonomiska region startades 911 och i Åbo ekonomiska region 729 företag. I Helsingfors
ekonomiska region ökade antalet nya företag med 15 procent från året innan, liksom i Tammerfors
ekonomiska region. I Åbo ekonomiska region var ökningen fem procent. Jämfört med året innan ökade
antalet nystartade företag i omkring varannan ekonomiska region.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet i Helsingfors under första kvartalet år 2020, dvs.
2 321 företag. Näst störst var antalet nya företag i Esbo (762) följt av Vanda (569), Tammerfors (544) och
Åbo (454). I huvudstadsregionen (inkl. Grankulla) ökade antalet nya företag med 16 procent, i Tammerfors
med 6 procent och i Åbo med 9 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 6 352 och antalet nya aktiebolag 5 111 under första kvartalet 2020. Till juridisk form var 53
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 43 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 4:e kvartalet 2019
Enligt Statistikcentralen lade 6 461 företag ned sin verksamhet under oktober−december 2019. Antalet
nedlagda företag var 8 procent fler än under motsvarande period år 2018.

När man ser till huvudnäringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln
(1 009). Näst flest nedlagda företag fanns inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (987) och
byggverksamhet (807). Antalet nedlagda företag ökade klart mest inom näringsgrenen annan
serviceverksamhet, där 149 fler företag lades ned jämfört med motsvarande period året innan.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 2 347 företag. Näst flest företag lade ned
sin verksamhet i Birkaland (605), därnäst flest i Egentliga Finland (559). Jämfört med sista kvartalet 2018
minskade bara antalet nedlagda företag i Satakunta.

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 2 213
företag, under fjärde kvartalet år 2019. I Tammerfors ekonomiska region lade 488 företag ned sin verksamhet
och i Åbo ekonomiska region 400 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors
ekonomiska region med 8 procent, i Tammerfors ekonomiska region med 4 procent och i Åbo ekonomiska
region med 15 procent. I ungefär var tredje ekonomiska region minskade antalet nedlagda företag.

Om man gör en jämförelse mellan kommuner var antalet nedlagda företag under det fjärde kvartalet år
2019 störst i Helsingfors, 1 104 företag. Näst störst var antalet nedlagda företag i Esbo (348), där näst i
Vanda (285), Tammerfors (276) och Åbo (238). När det gäller Helsingfors, Esbo och Tammerfors var
antalet nedlagda företag på samma nivå som året innan. I Vanda ökade däremot antalet nedlagda företag
med 30 procent och i Åbo med 16 procent.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 3 744 och antalet nedlagda aktiebolag 2 165 under sista kvartalet 2019. Till juridisk form var
58 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34 procent aktiebolag.
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Nedlagda företag efter landskap, 4:e 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
Q4/2019 -
Q4/2018

Nedlagda, andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
Q4/2019

Förändring
Q1/2020 -
Q1/2019

Nya, andel av
företagsbeståndet,
%

Nya
Q1/2020

4801,66 4611 0683,011 963Totalt

741,79871483,52 051
M Verksamhet inom juridik,
ekonomi, vetenskap och teknik

391,58073112,81 499F Byggverksamhet

-401,71 00912,31 318G Handel

1492,1573113,3911S Annan serviceverksamhet

722,04341133,6773

N Uthyrning, fastighetsservice,
resetjänster och andra
stödtjänster

101,63051344,0744
J Informations- och
kommunikationsverksamhet

211,8439752,8685H Transport och magasinering

361,6218-674,7645R Kultur, nöje och fritid

731,4397172,2596C Tillverkning

161,8229544,6580
Q Vård och omsorg; sociala
tjänster

472,1329713,3513
I Hotell- och
restaurangverksamhet

161,0281671,7503L Fastighetsverksamhet

-160,921052,0447A Jordbruk, skogsbruk och fiske

-21,7129315,1397P Utbildning

-261,460243,4149
K Finans- och
försäkringsverksamhet

61,020-11,428E Vattenförsörjning

51,01151,921
D Försörjning av el, gas, värme
och kyla

21,113-30,78B Utvinning av mineral

-21,83-81,22T Förvärvsarbete i hushåll

01,778023,293Andra näringsgrenar (O, U, X)

5



Företag 2020

Förfrågningar
029 551 3300Ritva Tikkanen

Ansvarig statistikdirektör:
Mari Ylä-Jarkko
 
rakenne.tilastot@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2020, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2019, 4:e kvartalet.
Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 1799-2338 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


