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Antalet konkurser på fjolårets nivå under januari–februari
2013
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–februari 533 konkurser, vilket
är 16 konkurser (2,9 %) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de
företag som sökts i konkurs var totalt omkring 2 980, vilket åter är omkring 820 personer (omkring
38 %) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–februari 2009–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–februari inom huvudnäringsgrenarna jordbruk,
skogsbruk och fiske, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Till antalet anhängiggjordes
flest konkurser inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 165
konkurser, vilket är 21 konkurser (14,6 %) fler än under motsvarande period året innan. Inom
huvudnäringsgrenen hotell- och restaurangverksamhet anhängiggjordes 41 konkurser under januari–februari,
vilket är sju konkurser (20,6 %) fler än under motsvarande period året innan. Inom huvudnäringsgrenen
jord- och skogsbruk samt fiske anhängiggjordes 14 konkurser, vilket är sex konkurser fler än året innan.

Antalet konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel samt
transport och magasinering. Till antalet minskade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen
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byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 120 konkurser under januari–februari, vilket är 38
konkurser (24,1 %) färre än under motsvarande period året innan.

Företag som sökts i konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställdä under
januari–februari 2013 och 2012

Antalet anställda
januari–februari 2012

Antalet anställda
januari–februari 2013

Konkurser
januari–februari
2012

Konkurser
januari–februari
2013

Näringsgren

2373814Jord- och skogsbruk, fiske

3607356759
Tillverkning, gruvdrift,
energiförsörjning

634743158120Byggverksamhet

2983289694Handel

1942214034Transport och magasinering

1391993441Hotell- och restaurangverksamhet

505670144165Övriga tjänster

2626Näringsgrenen okänd

2 1552 975549533TOTALT
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Tabellbilagor

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

Antalet anställda
01–02/2012

Antalet anställda
01–02/2013

Konkurser
01–02/2012

Konkurser
01–02/2013

LANDSKAP

6831 087163162Nylands landskap

2162345154Egentliga Finlands landskap

991753417Satakunta landskap

78701917Egentliga Tavastlands landskap

1932223742Birkalands landskap

1151301732Päijänne-Tavastlands landskap

911113114Kymmenedalens landskap

20601212Södra Karelens landskap

551471513Södra Savolax landskap

751551623Norra Savolax landskap

2450910Norra Karelens landskap

631371825Mellersta Finlands landskap

1241273332Södra Österbottens landskap

40281613Österbottens landskap

21627Mellersta Österbottens landskap

1871824836Norra Österbottens landskap

51044Kajanalands landskap

76332219Lapplands landskap

9121Åland

2 1552 975549533TOTALT
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