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Antalet konkurser ökade med 37 procent under januari–juli 2009
Under januari–juli anhängiggjordes 1 944 konkurser, vilket är 37 procent fler än under motsvarande period året
innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 8 962, vilket är 3 287 fler än året innan.
I juli ökade antalet konkurser mer 19 procent jämfört med året innan. Ökningen av antalet konkurser i juli var
inte lika brant som under tidigare månader.

Under januari–juli ökade antalet konkurser inom alla granskade huvudnäringsgrenar med undantag av jord- och
skogsbruk samt fiske. Mest ökade konkurserna inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen
anhängiggjordes under januari–juli 477 konkurser, vilket är 126 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juli 2007-2009

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 31.8.2009
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Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under januari-juli
2009 och 2008

Antalet anställda,
januari-juli 2008

Konkurser
januari-juli 2008

Antalet anställda,
januari-juli 2009

Konkurser
januari-juli 2009

80256224Jord- och skogsbruk, fiske
1 2541711 497234Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning
1 3153512 066477Byggverksamhet
7242591 543344Handel
403106769160Transport och magasinering
33694455114Hotell- och restaurangverksamhet

1 5273772 461482Övriga tjänster
3636109109Näringsgrenen okänd

5 6751 4198 9621 944Konkurser / anställda totalt

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i konkursstatistiken fr.o.m. uppgifterna för
januari 2009. Allmän information om övergången till den nya näringsgrensindelningen finns på webbsidan
TOL 2008.Mera information om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper
finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.
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http://tilastokeskus.fi/til/tol2008_sv.html
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index_sv.html
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Tabellbilagor

Anhängiggjorda konkursset efter landskap och antalet anställda under januari-juli 2009 och 2008
Antalet anställda
01-07/2008

Konkurser
01-07/2008

Antalet anställda
01-07/2009

Konkurser
01-07/2009

LANDSKAP
19164713294673Nylands landskap
545156811189Egentliga Finlands landskap
3797129578Satakunta landskap
1093432458Egentliga Tavastlands landskap
624110623158Birkalands landskap
1685330062Päijänne-Tavastlands landskap
2305519662Kymmenedalens landskap
1312615439Södra Karelens landskap
1192822846Södra Savolax landskap
1634637673Norra Savolax landskap
1052420736Norra Karelens landskap
913832684Mellersta Finlands landskap

1636122469Södra Österbottens landskap
1095020551Österbottens landskap
762414636Mellersta Österbottens landskap

33794763118Norra Österbottens landskap
68257920Kajanalands landskap

1573122061Lapplands landskap
1842118229Östra Nylands landskap

1192Åland
5675141989621944TOTALT
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