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kännedom
2010, 4:e kvartalet

Rattfyllerierna och rånenminskade under januari–december
2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–december år 2010 kännedom om totalt 432 000 brott, vilket är 8 500 fall (2 procent) färre
än året innan. Dessutom bokfördes 504 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och
trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Norra Karelen (8 %) och minskade i
Päijänne-Tavastland (13 %) och på Åland (22 %). Antalet egendomsbrott uppgick till 247 000,
vilket är 8 200 fall, dvs. tre procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 36 000 brott mot
liv och hälsa, dvs. lika många som året innan.

Antalet brott i januari-december 2009–2010

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet
grova rattfyllerifall minskade med 9 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 11 procent från året
innan. Sammanlagt avslöjades 21 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med
år 2009.

Antalet anmälda rån uppgick till 1 500, vilket är 7 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under
2000-talet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 17.1.2011
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Under januari–december 2010 anmäldes 822 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 668.
Ökningen beror på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan.
Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–december uppgått till i medeltal 655.

Polisen fick kännedom om 33 000 misshandelsbrott, vilket är en procent fler än år 2009. Antalet fall av
grov misshandel minskade däremot med 5 procent – 2 000 sådana fall avslöjades.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 20 000, dvs. 7 procent fler än under motsvarande period
året innan. Straffbart bruk av narkotika utgör den största gruppen av narkotikabrott – 12 000 sådana fall
avslöjades. Antalet grova narkotikabrott ökade med en femtedel – 1 100 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–december år 2010 uppgick
deras antal till 16 000, vilket är 9 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under de senaste åren. Nu avslöjades 49 000 sådana fall, dvs. 3 procent
färre än året innan.

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.

Fr.o.m. början på år 2010 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari –december samt i oktober, november och december 2010 och
förändring jämfört med motsvarande period året innan

FörändringDecember
2010

FörändringNovember
2010

FörändringOktober
2010

FörändringJanuari-December
2010

-2 52328 148-73733 41480038 447-8 479431 959ALLA BROTT1)

-5072 324-1373 240-1823 805-2 16638 516-inbrott

-112587-92783-841 082-1 03811 158

-olovligt brukande
eller tilgrepp av
motorfordon,
bruksstöld av
motordrivet
fortskaffningsmedel

-32953214527159-1191 531-rån

-2263 1371073 7086094 795-1 55449 144-skadegörelse

-107210-110-3112

-dråp, mord eller
dråp under
förmildrande
omständigheter

-1772 372-1542 4862402 89120132 936-misshandel

-502375-65154822-våldtäkt

-1381 352-1411 544-361 873-2 23621 162-rattfylleri

-2361 142-151 51111717001 24819 653-narkotikabrott

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

1)

2



Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –december samt i oktober,
november och december 2010 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

FörändringDecember
2010

FörändringNovember
2010

FörändringOktober
2010

FörändringJanuari-December
2010

21040 288-2 90740 635-5 35439 65415 134503 903

Äventyrande av trafiksäkerheten,
smitning i vägtrafik,
trafikförseelse, brott mot viss
social lagstifning om
vägtransporter och
fordonsförseelse

59028 556-2 89827 482-4 61725 66712 390335 255Fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper i januari – december 2006-2010 (preliminär uppgift)

20102)20092)200820072006

431 959440 438440 209434 996417 401ALLA BROTT1)

247 173255 384256 543250 783245 233A Egendomsbrott

38 51640 68240 78743 24145 019Inbrott

11 15812 19613 80914 84215 447
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

1 5311 6501 7141 7961 715Rån

157221181209156-grovt rån

49 14450 69856 58453 87148 685Skadegörelse

240212252222253-grov skadegörelse

3 2983 2053 4203 2233 116Förskingring

325278257210213-grov förskingring

15 74117 38616 05513 54812 615Bedrägeri

953987968693831-grovt bedrägeri

35 56335 57237 43337 23133 515B Brott mot liv och hälsa

112115132129112Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

310370361391274Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

32 93632 73534 63834 33230 810Misshandel

2 0062 1212 2722 4362 100-grov misshandel

2 4242 2222 9252 3322 655C Sexualbrott

1 1061 0781 3211 0271 000Sexuellt utnyttjande av barn

822668919748628Våldtäkt

13 54914 01314 47113 75212 383D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 6831 7101 9361 7581545(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 5021 5901 72516091 419-riktat mot polispersonal

2 1612 2592 4562 3832 301Hindrande av tjänsteman

2 1092 1912 4032 3282 257-riktat mot polispersonal

53 26656 48961 03665 33261 669E Vissa trafikbrott

21 16223 39825 87727 61325 848Rattfylleri

11 24612 30413 81215 05614 579-grovt rattfylleri

79 98476 75867 80165 56661 946F Övriga brott

19 65318 40515 36415 37213 369Narkotikabrott

1 071883725871680-grovt narkotikabrott

4 0423 5293 0663 0483 026Alkoholbrot/Alkoholförseelse

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

1)

Siffrorna från åren 2009 och 2010 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.2)

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –
december 2006-2010 (preliminär uppgift)

20102009200820072006

503 903488 769435 387379 145346 362
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

335 255322 865262 780220 160198 789-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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