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Antalet företagssaneringar minskade med 13,4 procent
under januari–september 2014
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 375 företagssaneringar under
januari–september 2014, dvs. 58 företagssaneringar (13,4 procent) färre än under motsvarande
period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick
till totalt 2 806, vilket är 1 692 personer (37,6 procent) färre än året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari–september
2005–2014

Antalet anhängiggjorda företagssaneringar ökade inomhuvudnäringsgrenen handel under januari–september.
Inom näringsgrenen anhängiggjordes 82 företagssaneringar, vilket är 3 företagssaneringar (3,8 procent)
fler än under motsvarande period året innan. Antalet företagssaneringar minskade inom
huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning och utvinning av mineral,
byggverksamhet, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster.

Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans-
och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och
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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-september 2014 och 2013

Antalet anställda
januari-september
2013

Antalet anställda
januari-september
2014

Företagssaneringar
januari-september
2013

Företagssaneringar
januari-september
2014

Näringsgren

46301310Jord- och skogsbruk, fiske

1 4996767057
Tillverkning och utvinning av
mineral

7814907673Byggverksamhet

4314767982Handel

6112555542Transport och magasinering

3022373531Hotell- och restaurangverksamhet

82864110579Övriga tjänster

-1-1Näringsgrenen okänd

4 4982 806433375TOTALT
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Tabellbilaga 1. Företag som var föremål för företagssanering och antalet anställda efter landskap
under januari-september 2014 och 2013

Antalet anställda
januari-september 2013

Antalet anställda
januari-september 2014

Företagssaneringar
januari-september 2013

Företagssaneringar
januari-september 2014

Landskap

1 5561 034125104Nyland

6643014738Egentliga Finland

811021321Satakunta

10085138Egentliga Tavastland

3342894041Birkaland

82681511Päijänne-Tavastland

4128109Kymmenedalen

4369137Södra Karelen

41681112Södra Savolax

160762316Norra Savolax

94361011Norra Karelen

2241061614Mellersta Finland

1191301117Södra Österbotten

563316Österbotten

911762Mellersta Österbotten

3812703631Norra Österbotten

841455Kajanaland

397433511Lappland

1711Åland

4 4982 806433375TOTALT
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