
Nya och nedlagda företag

Antalet nedlagda företag ökade med en tiondel i slutet av
år 2020
Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en procent under oktober−december
2020 jämfört med motsvarande period år 2019. Antalet nedlagda företag ökade med 10 procent
under juli−september 2020 jämfört med året innan.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet 2020

Nya företag, 4:e kvartalet 2020
Enligt Statistikcentralen inledde 9 228 företag sin verksamhet under oktober–december år 2020. Antalet
nya företag var en procent fler än under motsvarande period år 2019. Kvantitativt sett ökade antalet nya
företag med omkring hundra.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 22.4.2021

Företag 2021



När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik. Totalt startade 1 654 nya företag inom denna näringsgren. Näst flest nya företag
inledde sin verksamhet inom handeln (1 181) och byggverksamhet (1 061). Jämfört med sista kvartalet
2019 minskade antalet nya företag mest inom transport och magasinering, med 29 procent.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 777 företag. Näst flest nya företag inledde
sin verksamhet i Birkaland (859) och tredje flest i Egentliga Finland (782). Antalet nya företag ökade mest
i Mellersta Finland (29%) och minskade mest i Egentliga Tavastland (16%) jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i över hälften (64%) av de
ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors
ekonomiska region, 3 563 företag. I Tammerfors ekonomiska region startades 730 och i Åbo ekonomiska
region 577 företag. Av de stora ekonomiska regionerna ökade antalet nya företag mest i Jyväskylä, Kuopio
och Tammerfors och minskade i Helsingfors och Uleåborg.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 4 484 under fjärde kvartalet 2020 och antalet nya aktiebolag 4 377. Till juridisk form var 49
procent av alla nystartade företag fysiska personer och 47 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2020
Enligt Statistikcentralen lade 4 382 företag ned sin verksamhet under juli-september 2020. Antalet nedlagda
företag var 10 procent fler än under motsvarande period år 2019, dvs. kvantitativt sett omkring 400 fler
nedlagda företag.

När man ser till huvudnäringsgren lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln
(706) och inom byggverksamhet (645). Ökningen av antalet nedlagda företag var störst inom social- och
hälsovården (50%) och byggverksamheten (27%). Antalet nedlagda företag minskade bara inom
fastighetsverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid.

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 1 686 företag. Näst flest nedlagda företag
fanns det i Birkaland och tredje flest i Egentliga Finland. Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest
på Åland och i Södra Österbotten jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region lade flest företag ned sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 1 598
företag, under tredje kvartalet år 2020. I Tammerfors ekonomiska region lade 308 företag ned sin verksamhet
och i Åbo ekonomiska region 251 företag. Jämfört med året innan steg antalet nedlagda företag i Helsingfors
ekonomiska region med 16 procent och sjönk i Jyväskylä ekonomiska region med 22 procent.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som
bolagsform) 2 091 under tredje kvartalet 2020 och antalet nedlagda aktiebolag 1 780. Till juridisk form
var 48 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 41 procent aktiebolag.

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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Nedlagda företag efter landskap, 3:a kvartalet 2020
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Nya och nedlagda företag efter näringsgren

Nedlagda
företag,
förändring
Q3/2020 -
Q3/2019

Nedlagda företag,
andel av
företagsbeståndet,
%

Nedlagda
företag
Q3/2020

Nya
företag,
förändring
Q4/2020 -
Q4/2019

Nya företag, andel
av
företagsbeståndet,
%

Nya
företag
Q4/2020

Näringsgren

4031,143821072,29228Totalt

90,6137-61,2269
A Jordbruk, skogsbruk och fiske
(01-03)

00,5621,113B Utvinning av mineral (05-09)

401,0271691,9529C Tillverkning (10-33)

20,89173,844
D Försörjning av el, gas, värme och
kyla (35)

40,713-51,530

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

1381,2645-21,91061F Byggverksamhet (41-43)

71,27061002,01181

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

391,4333-1871,9456
H Transport och magasinering
(49-53)

221,7268-212,3371
I Hotell- och restaurangverksamhet
(55-56)

71,0196713,1599
J Informations- och
kommunikationsverksamhet (58-63)

81,359202,9135
K Finans- och
försäkringsverksamhet (64-66)

-220,5140-21,5443L Fastighetsverksamhet (68)

380,9583802,71654

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

191,2269-312,6595

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

0003105
O Offentlig förvaltning och försvar;
obligatorisk socialförsäkring (84)

171,195-13,1253P Utbildning (85)

561,3168-102,8365
Q Vård och omsorg; sociala tjänster
(86-88)

-20,9131-53,3471R Kultur, nöje och fritid (90-93)

191,2342-12,4673S Annan serviceverksamhet (94-96)

-10010,61

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

0001251

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

55,26-100Okänd
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