
Företagssaneringar
2009,3:e kvartalet

Antalet företagssaneringar visade en brant ökning under januari–september
2009
Under januari–september anhängiggjordes 404 företagssaneringar, vilket är drygt dubbelt mer än året innan.
Antalet anställda vid de företag som under januari–september ansökte om företagssanering var 4 979, vilket är
3 700 fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september 1993–2009

Under januari–september ökade antalet anhängiggjorda företagssaneringar inom alla granskade huvudnäringsgrenar
med undantag av jord- och skogsbruk samt fiske. Företagssaneringarna ökade kvantitativt sett mest inom
näringsgrenen övriga tjänster. Där anhängiggjordes 52 företagssaneringar fler än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 12.11.2009
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Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren (TOL 2008) och antalet anställda under
januari-september 2009 och 2008

Antalet anställda,
januari-september
2008

Företagssaneringar
januari-september
2008

Antalet anställda,
januari-september
2009

Företagssaneringar
januari-september
2009

235255Jord- och skogsbruk, fiske
331401 91179Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning
2874255173Byggverksamhet
1933280761Handel
1041869750Transport och magasinering
591616030Hotell- och restaurangverksamhet

2814381795Övriga tjänster
111111Näringsgrenen okänd

1 2791974 979404Företagssaneringar / anställda totalt

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 infördes i företagssaneringsstatistiken fr.o.m. uppgifterna
för januari-mars 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 företagssaneringar efter landskap och antalet anställda under januari-september 2009
ja 2008

Antalet anställda
01-09/2008

Företagssaneringar
01-09/2008

Antalet anställda
01-09/2009

Företagssaneringar
01-09/2009

LANDSKAP
290441260117Nylands landskap
1172038428Egentliga Finlands landskap
511214019Satakunta landskap
39416015Egentliga Tavastlands landskap

2662468946Birkalands landskap
631018319Päijänne-Tavastlands landskap
5279913Kymmenedalens landskap
38416612Södra Karelens landskap
3349217Södra Savolax landskap
41614115Norra Savolax landskap
5572528Norra Karelens landskap
24911315Mellersta Finlands landskap
20815316Södra Österbottens landskap
36517810Österbottens landskap
52394Mellersta Österbottens landskap

541780027Norra Österbottens landskap
333384Kajanalands landskap
5577816Lapplands landskap
74143Östra Nylands landskap
0000Åland

12791974979404TOTALT
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