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Antalet bedrägerier ökade under januari–mars 2012
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–mars 2012 kännedom om totalt 91 000 brott, vilket var 2 200 fall (två procent) färre än
under motsvarande period året innan. Antalet brott var samma som i genomsnitt under
januari–mars de senaste fem åren. Antalet egendomsbrott var 48 000, vilket var 1 900 fall, dvs.
fyra procent, färre än år 2011. Polisen fick kännedom om 9 200 brott mot liv och hälsa, vilket var
två procent färre än året innan. Dessutom bokfördes 112 000 fall av äventyrande av
trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier under januari–mars 2000–2012

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under januari–mars
under 2000-talet. Jämfört med år 2000 var antalet nu 59 procent högre. Under första kvartalet 2012 uppgick
antalet bedrägerier till 4 800, dvs. 15 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier
under januari–mars uppgått till i genomsnitt 3 600. Antalet grova bedrägerier uppgick till 208 under de
tre första månaderna år 2012, vilket är en femtedel färre än under motsvarande period året innan. Polisen
har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 188 grova bedrägerier per år.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 13.4.2012
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Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 8 600 under januari–mars 2012, medan motsvarande siffra
för året innan var 8 800. Den lagändring som trädde i kraft i början av förra året ökade antalet
misshandelsbrott som bokförts år 2011. Under perioden 2000–2011 anmäldes i genomsnitt 6 600
misshandelsbrott under januari–mars. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel
med åtta procent. Dessa uppgick till 465, medan genomsnittet för åren 2000–2011 var 494.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 1 500, vilket är 14 procent färre än året innan. Sedan början av 2000-talet
har antalet sådana brott minskat med en fjärdedel.

Antalet rattfyllerifall har under några år varit nästan oförändrat. Totalt uppgick rattfyllerierna till 4 100.
Antalet grova rattfyllerifall ökade med tre procent, medan antalet övriga rattfyllerifall minskade med fyra
procent. Under 2000-talet fick polisen kännedom om i genomsnitt 4 800 rattfyllerier under januari–mars.

Antalet anmälda rån var 361, vilket var sex procent färre än året innan. Under 2000-talet fick polisen
kännedom om i genomsnitt 415 rån under januari–mars.

Under första kvartalet 2012 anmäldes 334 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 185. Under
2000-talet har antalet våldtäkter under januari–mars i genomsnitt varit 156. Polisen fick kännedom om
407 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 69 procent (166 fall) fler än genomsnittet för tidigare år under
2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka
polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 4 900, dvs. en procent färre än under motsvarande period
året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med sex fall – 256 sådana fall avslöjades.

Antalet skadegörelser var 13 procent färre än genomsnittet för januari–mars under tidigare år under
2000-talet. Nu avslöjades 8 700 skadegörelser, vilket är 11 procent färre än året innan.

Sättet att presentera statistiken har förnyats från början av år 2009. Äventyranden av trafiksäkerheten och
trafikförseelser har skilts åt från övriga brott och de presenteras i en egen tabell. Det totala antalet brott är
jämförbart med tidigare presenterade siffror, eftersom samma åtskillnad också gjorts retroaktivt till år
1980. 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 av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste
brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.
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Antalet brott av viss typ i januari –mars samt i januari, februari och mars 2012 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringMars 2012FörändringFebruari
2012

FörändringJanuari
2012

FörändringJanuari-Mars
2012

-1 18831 562-79027 254-23431 770-2 21290 586ALLA BROTT1)

-3022 418-4681 960-1912 309-9616 687  - inbrott

-86535-68454-99523-2531 512

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

20141-2195-23125-24361  -rån

-6282 891-4662 45123 325-1 0928 667  -skadegörelse

-5418012-424

  -dråp, mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter

332 948-592 597-1363 112-1628 639-misshandel

6792172122183149334-våldtäkt

271 494591 228-1071 377-214 099-rattfylleri

-611 6381381 576-1251 637-484 851-narkotikabrott

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

1)

Antalet brott av viss typ i januari –mars samt i januari, februari och mars 2012 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringMars
2012

FörändringFebruari
2012

FörändringJanuari
2012

FörändringJanuari-Mars
2012

-7 64635 107-49035 483-58441 658-8 720112 248

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

-4 27821 19585822 54992428 152-2 49671 896

- fartbegräns-
ningsöver-
skridning1)

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–mars 2008–2012 (preliminär uppgift)

20122)20112)20102)20092)2008

90 58692 79887 14790 39591 776ALLA BROTT1)

47 89949 78747 83050 366 52 031A Egendomsbrott

6 6877 6487 3027 5008 156Inbrott totalt

1 1731 1891 1881 1771 248i bostad

248229200293322i fritidsbostadshus

925960988884926i annan bostad

769840835836970  - i affärslokal

2 3172 7552 5082 7753 396- i motorfordon

2 4282 8642 7712 7122 542  - annan stöld genom olovligt intrång

1 5121 7651 9122 2252 583
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

131115146187188  - tillgrepp av motorfordon

177177157195186  - olovligt brukande av motorfordon

1–11–  - grovt olovligt brukande av motorfordon

1 2011 4721 6031 8302 202  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

215127  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

361385330424372Rån

5352426240  - grovt rån

8 6679 7598 82810 31712 148Skadegörelse

4341493440  - grov skadegörelse

778753730782758Förskingring

8172597561  - grov förskingring

4 8294 2104 0294 5363 414Bedrägeri

208262253311207  - grovt bedrägeri

9 1659 3307 4767 5938 044B Brott mot liv och hälsa

2428293131Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

8462839993Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

8 6398 8016 9907 0417 477Misshandel

465503446524501  - grov misshandel

1 165742586555594C Sexualbrott

407448255311350Sexuellt utnyttjande av barn

334185244146142Våldtäkt

3 4003 3093 2123 1313 299D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

473477413401487(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

435438367374388  - riktat mot polispersonal

516529489487585Hindrande av tjänsteman

506518480474568-riktat mot polispersonal

10 35910 95210 41211 80913 029E Vissa trafikbrott

4 0994 1204 0114 9735 541Rattfylleri

2 2212 1632 1912 6663 054  - grovt rattfylleri

18 59818 67817 63116 94114 779F Övriga brott

4 8514 8994 5144 1233 351Narkotikabrott

256250211197151  - grovt narkotikabrott

709700482396417Alkoholbrot/Alkoholförseelse
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Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och
fordonsförseelse

1)

Siffrorna från åren 2009 – 2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.2)

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari–mars
2008-2012 (preliminär uppgift)

20122011201020092008

112 248120 968128 690108 137104 243
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

71 89674 39284 56065 22558 449
- fartbegränsnings-
överskridning1)

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

1)
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