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Antalet konkurser ökade med 3,6 procent under januari-juni
2013
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari-juni 1 628 konkurser, dvs. 57
konkurser (3,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag
som sökts i konkurs var totalt 8 203, vilket åter är 850 personer (11,6 procent) fler än under
motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juni 2004–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari-juni inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk
och fiske, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett
till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Där anhängiggjordes 447
konkurser, vilket är 35 konkurser (8,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans-
och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och
omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid. Av de anhängiggjorda konkurserna inom övriga
tjänster fanns flest konkurser, dvs.134 (30,0 procent), inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som
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bl.a. omfattar juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, konsulttjänster till företag, arkitekt- och teknisk
konsultverksamhet, reklam och marknadsundersökning samt annan verksamhet inom juridik, ekonomi,
vetenskap och teknik.

Näst flest konkurser inom övriga tjänster anhängiggjordes inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster
och andra stödtjänster, totalt 110 konkurser (24,6 procent). Av dem hörde 57 (51,8 procent), dvs. mer än
hälften till näringsgrenen fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning avmineral
och byggverksamhet. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Där
anhängiggjordes under januari–juni 379 konkurser, vilket är 41 konkurser (9,8 procent) färre än under
motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under
kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en
yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process
med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-juni
2013 och 2012

Antalet anställda
januari-juni 2012

Antalet anställda
januari-juni 2013

Konkurser
januari-juni 2012

Konkurser
januari-juni 2013

Näringsgren

891413142Jord- och skogsbruk, fiske

1 9321 777189179
Tillverkning, gruvdrift,
energiförsörjning

1 7982 068420379Byggverksamhet

768824281291Handel

821925131144Transport och magasinering

405540102121Hotell- och restaurangverksamhet

1 5351 903412447Övriga tjänster

525525Näringsgrenen okänd

7 3538 2031 5711 628TOTALT
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Tabellbilaga 1. Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter landskap under januari–juni
2013 och 2012

Antalet anställda
01–06/2012

Antalet anställda
01–06/2013

Konkurser 01–06/2012Konkurser 01–06/2013Landskap

2 3612 995480516Nyland

1 238757169171Egentliga Finland

4124428261Satakunta

2201964961Egentliga Tavastland

648574124111Birkaland

2102455164Päijänne-Tavastland

1812405851Kymmenedalen

731453337Södra Karelen

1352713547Södra Savolax

3004726368Norra Savolax

921882738Norra Karelen

2952886661Mellersta Finland

3012948681Södra Österbotten

1371615047Österbotten

591431523Mellersta Österbotten

389505109110Norra Österbotten

124582421Kajanaland

1672164656Lappland

111344Åland

7 3538 2031 5711 628TOTALT
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