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Antalet företagssaneringar minskademed 7,3 procent under
januari–juni 2014
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 265 företagssaneringar under januari–juni
2014, dvs. 21 företagssaneringar (7,3 procent) färre än under motsvarande period året innan.
Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 1 832, vilket
är 1 232 personer (40,2 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–juni 2005–2014

Antalet anhängiggjorda företagssaneringar ökade under januari–juni inom byggverksamhet, handel samt
hotell- och restaurangverksamhet. Sett till antalet ökade anhängiggjorda företagssaneringar mest inom
handel samt hotell- och restaurangverksamhet. Inom handeln anhängiggjordes under januari–juni
61 företagssaneringar, vilket är 5 företagssaneringar (8,9 procent) fler än under motsvarande period året
innan. Inom hotell- och restaurangverksamhet anhängiggjordes under samma period 24 företagssaneringar,
vilket också är 5 företagssaneringar (26,3 procent) fler än året innan. Antalet företagssaneringar minskade
inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning avmineral, transport
och magasinering samt övriga tjänster.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.8.2014
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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.

Företag som var föremål för företagssanering och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008)
under januari-juni 2014 och 2013

Antalet anställda
januari-juni 2013

Antalet anställda
januari-juni 2014

Företagssaneringar
januari-juni 2013

Företagssaneringar
januari-juni 2014

Näringsgren

321598Jord- och skogsbruk, fiske

1 1394984942Tillverkning och utvinning av mineral

5013295356Byggverksamhet

3253785661Handel

3611273825Transport och magasinering

1831441924Hotell- och restaurangverksamhet

5233416249Övriga tjänster

----Näringsgrenen okänd
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Företag som var föremål för företagssanering och antalet anställda efter landskap
under januari-juni 2014 och 2013

Antalet anställda januari-juni
2013

Antalet anställda januari-juni
2014

Företagssaneringar
januari-juni 2013

Företagssaneringar
januari-juni 2014

Landskap

1 1926798577Nyland

4351733329Egentliga Finland

5260513Satakunta

758497Egentliga Tavastland

1702292632Birkaland

7333116Päijänne-Tavastland

261976Kymmenedalen

191363Södra Karelen

2332810Södra Savolax

90511510Norra Savolax

7929810Norra Karelen

161761211Mellersta Finland

9589711Södra Österbotten

11616Österbotten

83251Mellersta Österbotten

1732062221Norra Österbotten

721134Kajanaland

24423227Lappland

1711Åland
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