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Antalet konkurser på fjolårets nivå i januari 2013
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 281 konkurser i januari 2013, dvs. tre
konkurser (1,1 %) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag
som sökts i konkurs var totalt 1 800, vilket åter är omkring 590 personer (omkring 48 %) fler än
under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari 2004–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade i januari inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och
fiske samt övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga
tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 91 konkurser, vilket är 14 konkurser (18,2 %) fler än under
motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenarna jord- och skogsbruk samt fiske anhängiggjordes
åtta konkurser i januari, vilket är sju konkurser fler än under motsvarande tidpunkt året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, transport och
magasinering samt inom hotell- och restaurangverksamhet. Till antalet minskade konkurserna mest inom
huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 66 konkurser, vilket är 10
konkurser (13,2 %) färre än under motsvarande period året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.2.2013
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Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under januari 2013
och 2012

Antalet anställda
januari 2012

Antalet anställda
januari 2013

Konkurser januari
2012

Konkurser januari
2013

Näringsgren

95918Jord- och skogsbruk, fiske

1905453128Tilverkning, gruvdrift, energiförsörjning

3164897666Bryggverksamhet

1781854949Handel

113832118Trasport och magasinering

741132119Hotell- och restaurangverksamhet

3323247791Övriga tjänster

2222Näringsgrenen okänd

1 2141 800278281TOTALT
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Anhängiggjorda konkurser efter landskap och antalet anställda under januari 2013
och 2012

Antalet anställda
01/2012

Antalet anställda
01/2013

Konkurser 01/2012Konkurser 01/2013LANDSKAP

3806958197Nylands landskap

1071692734Egentliga Finlands landskap

541622111Satakunta landskap

5233129Egentliga Tavastlands landskap

1401152218Birkalands landskap

83311110Päijänne-Tavastlands landskap

4287168Kymmenedalens landskap

62646Södra Karelens landskap

1911976Södra Savolax landskap

4558812Norra Savolax landskap

44025Norra Karelens landskap

167068Mellersta Finlands landskap

68511313Södra Österbottens landskap

9977Österbottens landskap

1712Mellersta Österbottens landskap

1231052523Norra Österbottens landskap

-7-1Kajanalands landskap

61151410Lapplands landskap

4111Åland

1 2141 800278281TOTALT
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