
Brott som kommit till polisens kännedom 2/2009

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och
rattfyllerierna minskade under januari–juni 2009
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari-juni år 2009 kännedom om totalt
203 000 brott, vilket är 4 400 fall (2 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 225 000 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Päijänne-Tavastland (5
%) och minskade i Södra Karelen (14 %). 118 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 1 500 fall, dvs. 1 procent
färre än år 2008. Polisen fick kännedom om 17 000 brott mot liv och hälsa, vilket är 4 procent mindre än året
innan.

8 200 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan.
Antalet grova narkotikabrott minskade med 15 procent. 304 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat för tredje året i rad. Under januari–juni år 2009 uppgick deras antal till 8 800, en
femtedel fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 16 000 misshandelsbrott, vilket är 4 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov
misshandel ökade med 1 procent. 1 200 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott
under januari–juni uppgått till i genomsnitt 14 000 och antalet fall av grov misshandel till 1 100.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 10 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 8 procent. Sammanlagt
avslöjades 12 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med år 2008.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och
trafikförseelser finns nu i en egen tabell. Det totala antalet brott är inte jämförbart med tidigare presenterade
siffror. Syftet med förnyelsen är att förbättra jämförbarheten av brott mellan olika år samt att främja den
internationella jämförbarheten. I kvalitetsbeskrivningen finns mer detaljerade uppgifter om förnyelsen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 17.7.2009
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Antalet brott av viss typ i januari – juni samt i april, maj och juni 2009 och förändring jämfört med
motsvarande period året innan

FörändringJuni
2009

FörändringMaj
2009

FörändringApril
2009

FörändringJanuari-Juni
2009

39540 03917539 698-1 86933 565-4 369203 246ALLA BROTT1

1083 762-563 741-2693 043-81718 163-inbrott
-101 321-1071 186-259851-7315 593-olovligt brukande eller tilgrepp

av motorfordon, bruksstöld av
motordrivet
fortskaffningsmedel

51526141-2612841831-rån
1354 977-164 878-7394 204-2 43924 451-skadegörelse

-78813-513-364-dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-2092 678743 100-742 771-71115 819-misshandel
-31631184-852-36330-våldtäkt

-2802 347-1292 530-1341 826-1 13711 583-rattfylleri
2351 569-271 334-401 2587778 186-narkotikabrott

1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och
fordonsförseelse

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – juni samt i april, maj och juni
2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

FörändringJuniFörändringMajFörändringAprilFörändringJanuari-Juni
2009

8 07739302-263395252 1263775213 431224 510Äventyrande av
trafiksäkerheten, smitning i
vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om
vägtransporter och
fordonsförseelse

9 010275062 321263292 9292495321 044144 069Fartbegränsningsöverskridning1

1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten
och trafikförseelse.
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Tabellbilagor

Utveckling av vissa brottstyper i januari – juni 2005-2009
20092008200720062005
203246207615206390193149204664ALLA BROTT1

117512119020117747111 667121535A Egendomsbrott
18 16318 98020 82720 80724 249Inbrott

5 5936 3246 9366 9777 901Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

831790839828874Rån
1078510778104-grovt rån

24 45126 89025 50921 99723 161Skadegörelse
94108107127106-grov skadegörelse

1 5571 5841 5241 5631 663Förskingring
14611911010299-grov förskingring

8 8167 3056 5225 8186 356Bedrägeri
640467309387325-grovt bedrägeri

17 15317 83917 46615 20915 445B Brott mot liv och hälsa
6467565059Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

195202176143166Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter
15 81916 53016 19314 01414 176Misshandel

1 1501 1341 2361 0231 033-grov misshandel
1 1531 2471 2101 415952C Sexualbrott

618650546475464Sexuellt utnyttjande av barn
330366386249320Våldtäkt

6 5436 9596 5005 8605 930D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning
900974845796696(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman
838838764738598-riktat mot polispersonal

1 0811 2351 1231 0811 123Hindrande av tjänsteman
1 0531 2031 0921 0591 093-riktat mot polispersonal

27 03229 69031 60629 02729 542E Vissa trafikbrott
11 58312 72013 52212 22512 483Rattfylleri
6 1916 8437 4196 9687 296-grovt rattfylleri

33 85332 86031 86129 97131 260F Övriga brott
8 1867 4097 3326 8197 458Narkotikabrott

304359282375298-grovt narkotikabrott
1 5471 6101 6911 4181 938Brott mot alkohollagen

1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och
fordonsförseelse

Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – juni 2005-2009
20092008200720062005
224510211079191137174563178901Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot

viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
144069123025111 15497 999100475-fartbegränsningsöverskridning1

1) Brott mot hastighetsbegränsningarna som registrerats som äventyrande av trafiksäkerheten, grovt äventyrande av trafiksäkerheten
och trafikförseelse.
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