
Brott som kommit till polisens kännedom 3/2009

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och
rattfyllerierna minskade under januari–september 2009
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under januari–september år 2009 kännedom om
totalt 329 000 brott, vilket är 6 000 fall (2 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 359 000 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Lappland (6 %) och
minskade på Åland (14 %). 194 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 1 700 fall, dvs. en procent färre än år
2008. Polisen fick kännedom om 27 000 brott mot liv och hälsa, vilket är 3 procent färre än året innan.

13 000 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan.
Antalet grova narkotikabrott minskade med 3 procent. 482 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat för tredje året i rad. Under januari–september uppgick deras antal till 13 000, dvs.
10 procent fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 25 000 misshandelsbrott, vilket är 4 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov
misshandel minskade med 2 procent. 1 700 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott
under januari–september uppgått till i genomsnitt 23 000 och antalet fall av grov misshandel till 1 700.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 11 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 9 procent. Sammanlagt
avslöjades 18 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 10 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 16.10.2009
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Antalet brott av viss typ i januari – september samt i juli, augusti och september 2009 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringSeptember
2009

FörändringAugusti
2009

FörändringJulil
2009

FörändringJanuari-September
2009

-1 63839 76495941 926-46042 344-6 035328 650ALLA BROTT1

2544 074974 0951204 050-29730 492-inbrott
-1901 255-241 391-2311 228-1 1629 483-olovligt brukande eller

tilgrepp av
motorfordon,
bruksstöld av
motordrivet
fortskaffningsmedel

36165-29152-19159261 297-rån
-2 0604 5972005 327-2024 852-4 36339 411-skadegörelse

-1110-95310-2881-dråp, mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter

932 573-572 914-992 931-91024 512-misshandel
366-5560-1965-112505-våldtäkt

-3352 087-2762 309-2092 412-2 01718 273-rattfylleri
741 4652291 594761 5191 20712 918-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 – september samt i juli, augusti
och september 2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

FörändringSeptemberFörändringAugustiFörändringJuliFörändringJanuari-September
2009

4 28445 5815 86744 2226 7034417430 400358 800Äventyrande av
trafiksäkerheten, smitning i
vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om
vägtransporter och
fordonsförseelse

5 25629 2265 67130 1137 4693073039 462234 188Fartbegränsningsöverskridning1

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 – september 2005-2009
20092008200720062005
328650334685330621316312329365ALLA BROTT1

193759195474190250185888197754A Egendomsbrott
30 49230 78932 93934 17439 250Inbrott

9 48310 64511 40411 80413 049Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

1 2971 2711 3981 3531 411Rån
164129150103147-grovt rån

39 41143 77440 53836 28937 961Skadegörelse
161178168200174-grov skadegörelse

2 4062 5012 3722 3342 600Förskingring
201188166163164-grov förskingring

12 88411 66410 0199 2059 450Bedrägeri
790721481617525-grovt bedrägeri

26 64827 52127 49424 63524 683B Brott mot liv och hälsa
81109908089Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

286269278232261Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter
24 51225 42225 38222 62522 589Misshandel

1 6701 7031 8711 6121 622-grov misshandel
1 6452 0371 8302 0951 413C Sexualbrott

809901791684672Sexuellt utnyttjande av barn
505617599475488Våldtäkt

10 03210 56910 3449 2219 362D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning
1 3151 4411 31011721 074(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman
1 2281 27911911 081942-riktat mot polispersonal
1 7051 8431 7871 7091 695Hindrande av tjänsteman
1 6611 8011 7401 6801 651-riktat mot polispersonal

43 78648 01050 79947 41847 741E Vissa trafikbrott
18 27320 29021 51819 77119 942Rattfylleri

9 62310 82511 77711 19111 539-grovt rattfylleri
52 78051 07449 90447 05548 412F Övriga brott
12 91811 71111 40010 16611 103Narkotikabrott

482496526520445-grovt narkotikabrott
2 3812 4712 4732 3342 989Brott 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 – september 2005-2009
20092008200720062005
358800328400293196266918272363Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot

viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
234188194726171277153063154752-fartbegränsningsöverskridning1

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