
Brottslighet som kommit till polisens
kännedom 2012

Brottsmisstänkta har lägst inkomster av hela befolkningen
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet misstänkta för brott som polisen, tullen och
gränsbevakningen klarat upp 284 000 år 2012. Jämfört med året innan minskade det totala
antalet brottsmisstänkta med sex procent. Medelinkomsten (statsskattepliktig inkomst) för
brottsmisstänkta i åldern 15 år och äldre, som hörde till den registrerade befolkningen, var
omkring 12 000 euro, medanmotsvarande inkomst för hela befolkningen var omkring 26 000 euro.
Motsvarande medianinkomster var omkring 6 600 och 22 000 euro.

Misstänkta för brott och hela befolkningen efter statsskattepliktig
inkomst 2012, 15 år och äldre, %

Av de brottsmisstänkta hade 22 procent inkomster på mindre än 5 000 euro, då motsvarande andel för
hela befolkningen var sju procent. Tjugoen procent av de brottsmisstänkta hade inkomster på minst
20 000 euro, motsvarande andel för hela befolkningen var 54 procent. Särskilt låga statsskattepliktiga
inkomster hade de som var misstänkta för rån och narkotikabrott. En tredjedel av dem som var misstänkta
för rån och en fjärdedel av dem som var misstänkta för narkotikabrott hade statsskattepliktiga inkomster
på mindre än 5 000 euro. Personer med en högre inkomstnivå gjorde sig däremot skyldiga till rattfyllerier,
förskingrings- och skattebrott samt bokföringsbrott. Inkomster på mindre än 5 000 euro hade 16 procent
av de misstänkta för rattfyllerier, 14 procent av de misstänkta för förskingring, 9 procent av de misstänkta
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för skattebrott och 10 procent av de misstänkta för bokföringsbrott. Inkomstnivåerna bland män och
kvinnor som var misstänkta för brott avvek bara något från varandra. Av männen hade 44 procent och av
kvinnorna 48 procent inkomster som var lägre än 10 000 euro.

I statistiken kan samma person förekomma flera gånger som misstänkt för brott. Uppgifterna om de
statsskattepliktiga inkomsterna bland brottsmisstänkta baserar sig på uppgifter i skattestyrelsens
beskattningsdatabas över statsskattepliktiga inkomster för år 2011. För brottsmisstänktas del som inte har
personbeteckning finns inte beskattningsuppgifter att tillgå. Sådana personer är t.ex. turister. Gruppen
"övriga" omfattar personer utan inkomster och okända i den registrerade befolkningen (som bor fast eller
tillfälligt i Finland), men inte de som saknar personbeteckning.

Misstänkta för brott (15 år och äldre) och hela befolkningen efter ålder och inkomst 2012, %

Övriga40 000– €10 000–
39 999 €–10 000 €

TotaltMisstänkta för brott/
Hela befolkningen

Åldersgrupper

21,15,928,444,6100,0Misstänkta för brottTotalt

3,817,760,118,4100,0Hela befolkningen

6,80,01,312,020,1Misstänkta för brott15–20

2,10,00,95,78,8Hela befolkningen

7,00,78,413,429,4Misstänkta för brott21–29

0,40,88,43,913,5Hela befolkningen

4,11,67,09,622,3Misstänkta för brott30–39

0,43,88,61,814,7Hela befolkningen

2,21,95,55,815,4Misstänkta för brott40–49

0,45,28,71,615,8Hela befolkningen

0,91,23,53,08,6Misstänkta för brott50–59

0,34,89,81,816,7Hela befolkningen

0,10,52,70,74,1Misstänkta för brott60–

0,13,223,63,530,5Hela befolkningen

Av alla brottsmisstänkta som fyllt 15 år har 63 procent bara avlagt utbildning på grundnivå och 31 procent
utbildning på mellannivå. I hela befolkningen är motsvarande andelar 32 och 40 procent.

Sett till huvudsaklig verksamhet finns det en ganska jämn fördelning av de brottsmisstänkta personer som
fyllt 15 år på sysselsatta (27 %), arbetslösa (22 %), studerande (20 %) och personer utanför
arbetskraften (23 %). Nio procent var pensionärer. De största grupperna av hela befolkningen är de
sysselsatta (52 %) och pensionärerna (29 %). Sysselsatta gjorde sig skyldiga till i synnerhet våldtäktsbrott
(67 %), oredlighet som gäldenär (61 %) och skattebrott (51 %), medan arbetslösa gjorde sig skyldiga till
narkotikabrott (29 %) och förfalskningar (27 %).

I publikationen presenteras också uppgifter om misstänkta personers socioekonomiska ställning.

Polisen, tullen och gränsbevakningen fick kännedom om totalt 425 000 brott år 2012. Antalet var 33 000
färre än året innan. Dessutom bokfördes 435 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser,
vilket var 69 000 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
(bara på finska).
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Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. Ändringarna inverkar inte i någon större utsträckning på jämförbarheten av brott. När det gäller
de vanligaste brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

3



Innehåll

1. Översikt över brott som kommit till polisens, tullens och gränsbevakningens kännedom.....................................6

1.1. Sammandrag...................................................................................................................................................6

1.2. Egendomsbrott................................................................................................................................................6

1.3. Våldsbrott........................................................................................................................................................8

1.4. Rattfyllerier och trafikbrott.............................................................................................................................9

1.5. Rusmedelsbrott.............................................................................................................................................10

1.6. Uppklarade brott...........................................................................................................................................11

1.7. Brottsmisstänkta ...........................................................................................................................................12

1.8. Utländska medborgare..................................................................................................................................13

1.9. Brottsoffer.....................................................................................................................................................14

Tabeller
Tabell 1. Vissa egendomsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2012.................................................................8

Tabell 2. Vissa våldsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2012.........................................................................9

Tabell 3. Uppklarningsprocent för vissa typer av brott 1986–2012 .........................................................................12

Tabell 4. Misstänkta för utredda brott efter ålder och kön 2000–2012 ....................................................................12

Tabell 5. Bosatta i Finland misstänkta för utredda brott efter ålder och medborgarskap 2012 ................................14

Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2008–2012......................................................................................16

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse 2008–2012 .............................17

Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2012..........................................................................................18

Tabellbilaga 4. Misstänkta för brott efter medborgarskap 2008–2012......................................................................19

Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och
äldre...........................................................................................................................................................................20

Tabellbilaga 6. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning, 15 år och äldre..21

Tabellbilaga 7. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre....22

Tabellbilaga 8. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och äldre.................23

Figurer
Figur 1. Brott efter landskapet 10 000 invånare 2012.................................................................................................6

Figur 2. Egendomsbrott 2012 (Totalt 237 609 brott)...................................................................................................7

Figur 3. Misshandelsbrott efter brottsplats 2012 (Totalt 38 231 brott)........................................................................8

Figur 4. Rattfylleribrott 1980-2012...........................................................................................................................10

Figur 5. Rattfylleribrott efter landskap per 10 000 invånare 2012............................................................................10

Figur 6. Narkotikabrott 2012 (Totalt 20 102 brott)....................................................................................................11

Figur 7. Utländska medborgare misstänkta för brott efter bostadsort 2009–2012....................................................13

Figur 8. Offer för misshandelsbrott efter ålder och kön 2012...................................................................................15

Figurbilagor

Figurbilaga 1. Misstänkta för brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning, 15 år och äldre, %......24

Figurbilaga 2. Misstänkta för brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre, %........24

4



Figurbilaga 3. Misstänkta för brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och äldre, %......................25

5



1. Översikt över brott som kommit till polisens, tullens och
gränsbevakningens kännedom

1.1. Sammandrag
Polisen, tullen och gränsbevakningen fick år 2012 kännedom om totalt 425 000 brott i hela landet, vilket
är sju procent färre än året innan. Under de senaste tio åren registrerades i genomsnitt 438 000 brott per
år. Under år 2012 klarades totalt 255 000 brott upp, medan motsvarande siffra året innan var 271 000.

Merparten av brotten har bokförts av polisen. Tullen och gränsbevakningen fick kännedom om 14 000
brott, dvs. 20 procent fler än året innan. En fjärdedel av de brott som kommit till tullens och
gränsbevakningens kännedom var alkoholbrott eller -förseelser och narkotikabrott.

Sett till landskap minskade antalet brott från år 2011 till år 2012 i alla landskap. Relativt sett mest minskade
antalet brott i Mellersta Österbotten, med 16 procent.

Figur 1. Brott efter landskapet 10 000 invånare 2012

1.2. Egendomsbrott
Den största gruppen brott som kommit till polisens kännedom utgörs av stölder, snatterier och grova
stölder. Dessa uppgick till 139 000, vilket är åtta procent färre än året innan. Under åren 2002–2011
anmäldes i genomsnitt 156 000 stöldbrott (stölder, snatterier och grova stölder). År 2012 uppgick antalet
bokförda stölder till 68 000, dvs. tio procent färre än året innan. Antalet grova stölder uppgick till 3 200.
Under de senaste tio åren uppgick antalet grova stölder till i genomsnitt 2 600 per år. Antalet snatterier
uppgick till 68 000, vilket är sju procent färre än året innan.
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Figur 2. Egendomsbrott 2012 (Totalt 237 609 brott)

Antalet anmälda inbrott uppgick till 35 000, vilket är 4 600 fall färre än året innan. Antalet inbrott i
motorfordon uppgick till 11 000, vilket är 22 procent färre än året innan. Antalet inbrott i affärslokaler
minskade med 12 procent. Nu uppgick dessa till 4 000. Från år 2002 har antalet minskat med drygt 42
procent. Det totala antalet bostadsinbrott minskade med sex procent jämfört med året innan. År 2012
uppgick dessa till 6 300, av vilka 1 500 var inbrott i stugor.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 8 800, vilket är omkring en fjärdedel färre än året innan.

År 2012 fick polisen kännedom om totalt 1 200 bokförings- och gäldenärsbrott, vilket är fem procent fler
än året innan. Även om dessa brott bara uppgick till drygt hälften av antalet under toppåret 1996, har de
mer än fördubblats sedan år 1991.

Antalet bedrägerier uppgick till 21 000, vilket är 18 procent fler än året innan. Tio år tidigare bokfördes
12 000 bedrägerier. Antalet betalningsmedelsbedrägerier var 6 200, dvs. de har nästan fördubblats under
de senaste fem åren.

Antalet skadegörelser var under den senaste tioårsperioden i genomsnitt 51 000 per år. Nu uppgick de till
44 000, vilket är 19 procent färre än året innan.

Totalt anmäldes 1 600 rån, vilket är lika många som året innan. Under åren 2002–2011 gjordes i genomsnitt
1 800 rån per år.
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Tabell 1. Vissa egendomsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2012

Bedrägeri,  
betalnings- 
bedrägeri

FörfalskningSkadegörelseRånStöld av  
motor-  
fordon

Inbrott  Landskapet

5036182230163649HELA LANDET

5839497742189751Nyland

5085670640279778Egentliga Finland

4194468119146722Satakunta

5042978422118629Egentliga Tavastland

4814491824142641Birkaland

4566590622203835Päijänne-Tavastland

4384479019163656Kymmenedalen

3334283026138486Södra Karelen

3504074813155690Södra Savolax

3164878017112487Norra Savolax

4572872313109488Norra Karelen

458587452585594Mellersta Finland

381315441345340Södra Österbotten

31520784988433Österbotten

239166561048285Mellersta Österbotten

4695465440201592Norra Österbotten

2364683216116394Kajanaland

3845276127168537Lappland

13895776074497Åland

1.3. Våldsbrott
År 2012 fick polisen kännedom om totalt 38 000 misshandelsbrott, vilket är fem procent färre än under
år 2011. Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2011 ökade antalet misshandelsbrott bokförda
under år 2011. Under perioden 2002–2011 anmäldes i genomsnitt 32 000 misshandelsbrott per år. Antalet
fall av grov misshandel minskade med nio procent jämfört med året innan. De uppgick till 1 900.

En dryg tredjedel av misshandelsbrotten begås i privata bostäder. En tredjedel begås på offentliga platser
utanför affärscentra och offentliga tillställningar.

Figur 3. Misshandelsbrott efter brottsplats 2012 (Totalt 38 231 brott)

Antalet brott mot liv uppgick till 89. Detta var 25 fall färre än år 2011. Under tioårsperioden 2002–2011
var årsgenomsnittet 120. Motsvarande siffra under åren 1992–2001 var 143. Antalet försök till dråp, mord

8



eller dråp under förmildrande omständigheter ökade från 306 till 350. Under den senaste tioårsperioden
var genomsnittet 340.

År 2012 begicks nästan två av tre brott mot liv i privata bostäder.

Antalet våldtäkter uppgick till 1 009, medan motsvarande siffra för året innan var 1 039. Under perioden
2002–2011 anmäldes i genomsnitt 710 våldtäkter per år. Polisen fick kännedom om 1 567 sexuella
utnyttjanden av barn, vilket är 51 procent (526 fall) fler än årsgenomsnittet under perioden 2002–2011.
Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar
kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Tabell 2. Vissa våldsbrott efter landskap per 100 000 invånare 2012

VåldtäktsbrottLindrig
misshandel

Grov
misshandel

MisshandelDråp, mord
eller dråp
under
förmildrande
omständigheter
samt försök
till dessa

Landskapet

19203354708HELA LANDET

21231295709Nyland

18234304173Egentliga Finland

11154434258Satakunta

20187343129Egentliga Tavastland

22193364245Birkaland

111883141812Päijänne-Tavastland

142082932613Kymmenedalen

11189403506Södra Karelen

17243384078Södra Savolax

172943644811Norra Savolax

161733735614Norra Karelen

20145445487Mellersta Finland

131133438511Södra Österbotten

15156393803Österbotten

162252954213Mellersta Österbotten

21137354788Norra Österbotten

202095061310Kajanaland

20238524779Lappland

11180254237Åland

1.4. Rattfyllerier och trafikbrott
Antalet grova rattfyllerifall minskade med nio procent och antalet övriga rattfyllerifall med 12 procent.
Sammanlagt uppdagades 19 000 rattfyllerifall, dvs. 11 procent färre än år 2011. Antalet rattfyllerifall som
kommit till polisens kännedom var år 2012 lägre än på 30 år. Sedan rekordsiffrorna år 1990 har de minskat
med en tredjedel.

Av personer misstänkta för rattfylleri hade 83 procent använt alkohol och 14 procent narkotika som enda
rusmedel. Resterande tre procent hade använt både och.
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Figur 4. Rattfylleribrott 1980-2012

År 2012 registrerades 435 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 14
procent färre än året innan. Största delen av dem är förseelser som avslöjas i samband med polisen
övervakning och ledning. Antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten uppgick till 3 600 , vilket är 12
procent färre än år 2011. Polisen bokförde 289 000 fall av brott mot hastighetsbegränsningar, vilket är
14 procent färre än året innan.

Figur 5. Rattfylleribrott efter landskap per 10 000 invånare 2012

1.5. Rusmedelsbrott
År 2012 uppdagades totalt 20 000 narkotikabrott, dvs. en procent färre än år 2011. Också antalet fall av
grova narkotikabrott minskade med en procent. De uppgick till 1 000. Under perioden 2002–2011 uppgick
antalet narkotikabrott i genomsnitt till 16 000 per år.

Brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom, vilka ingår i siffrorna fr.o.m år 2009,
ökar antalet narkotikabrott med omkring en tiondedel jämfört med narkotikabrott som bara kommit till
polisens kännedom.
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Figur 6. Narkotikabrott 2012 (Totalt 20 102 brott)

Antalet bokförda alkoholbrott och -förseelser uppgick till 4 600. Detta är 10 procent färre än året innan.

Då man statistikför rusmedelsbrott har brott som omfattar flera delgärningar antecknats som ett brott.
Rusmedelsbrotten är av sådan natur att de vanligtvis bara avslöjas som resultat av polisens eller tullens
och gränsbevakningsmyndigheternas verksamhet och merparten av brotten förblir oavslöjade.

1.6. Uppklarade brott
Polisen, tullen och gränsbevakningsväsendet klarade under år 2012 upp totalt 255 000 brott.
Uppklarningsprocenten var 60, dvs. en procentenhet större än året innan. För tio år sedan var motsvarande
siffra 52. Uppklarningsprocenten av brott har räknats på så sätt att de brott som anmälts till polisen under
statistikåret och alla brott som klarats upp under samma år har jämförts med varandra.

Av egendomsbrotten klarade polisen upp 38 procent och av brotten mot liv och hälsa 78 procent.

Av kommunermed över 30 000 invånare hadeNyslott ochVillmanstrand de högsta uppklarningsprocenterna
för brott, 71 resp. 69 procent, medan Helsingfors och S:t Karins hade de lägsta, 54 procent.

Uppklarningsprocenten varierar ganska kraftigt mellan olika typer av brott. Av trafikfylleri-, trafik- och
rusmedelsbrotten klaras nästan alla brott upp på grund av det sätt på vilket de upptäcks. Av bedrägerierna
klarades 68 procent upp och av brotten mot liv 88 procent. Uppklarningsprocenten för misshandelsbrott
var 77 procent.

De lägsta uppklarningsprocenterna fanns bland stöldbrott (stöld, grov stöld, snatteri) skadegörelser,
betalningsmedelsbedrägerier och olovliga tillgrepp avmotorfordon. År 2012 klarades var sjätte av stölderna
upp. Av skadegörelserna klarades var fjärde upp och av betalningsmedelsbedrägerierna vart femte. Av
alla olovliga tillgrepp av motorfordon klarades en tredjedel upp. Av alla rån klarades drygt hälften upp.
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Tabell 3. Uppklarningsprocent för vissa typer av brott 1986–2012

201220112006–20102001–20051996–20001991–19951986–1990  Brott

60596156515165ALLA BROTT

16171815141725Stöld

38343841402939Grov stöld

56575758677078Snatteri

54494945424353Rån

23212526272729Skadegörelser

78758180767479Misshandel

83858887838485Grov misshandel

75737375798695Lindrig misshandel

88819193909497

Dråp, mord eller 
dråp under 
förmildrande
omständigheter

97919794929195

Försök till dråp,
mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter

1281)596663575663Våldtäktsbrott

Uppklarningsprocenten av brott har räknats på så sätt att de brott som anmälts till polisen under statistikåret och alla brott som
klarats upp under samma år har jämförts med varandra. Därför uppklarningsprocenten kan vara över 100.

1)

1.7. Brottsmisstänkta
För de 255 000 brott som klarades upp år 2012 misstänktes 284 000 personer. Av dem var 18 procent
kvinnor.

Utöver den kvantitativa skillnaden avviker brottsligheten bland män och kvinnor på det sätt att kvinnornas
andel av misshandel, rattfylleri och skadegörelse är liten jämfört med männens. På 20 år har dock andelen
kvinnor som misstänkts för misshandel och rattfylleri fördubblats. De mest typiska brott som kvinnor gör
sig skyldiga till är snatteri, bedrägeri, förskingring och förfalskning.

Tabell 4. Misstänkta för utredda brott efter ålder och kön 2000–2012

Misstänkta personer - ålderÅr

21–år
kvinnor

21–år
män

18–20 år
kvinnor

18–20 år
män

15–17 år
kvinnor

15–17 år
män

Under
15 år
kvinnor

Under
15 år
män

Kvinnor
totalt

Män
totalt

30 080174 5975 30035 1614 12719 0332 5907 60042 097236 3912003

33 413188 2165 67033 4664 76320 0633 1828 34247 028250 0872004

33 466188 7315 52131 9834 54622 4863 0477 28946 580250 4892005

32 492184 2045 78328 8304 09319 2962 7256 93445 093239 2642006

45 588192 4715 43329 7024 07719 7832 7498 34757 847250 3032007

36 848196 3985 98730 3884 20720 5923 19810 57750 240257 9552008

37 567192 0735 92327 2614 63519 0493 1738 84651 298247 2292009

38 741195 1275 72227 4315 05318 5423 4148 02352 930249 1232010

39 162192 1135 94328 2245 23019 3593 6409 09153 975248 7872011

37 381183 7795 43926 4854 33816 5322 7386 93049 896233 7262012

År 2012 var andelen unga och minderåriga – under 21-åringar – av alla brottsmisstänkta 22 procent. De
ungas andelar är stora i alkoholbrott, rån, skadegörelsebrott och olovliga tillgrepp av motorfordon. Av
dem som misstänkts för rån är 35 procent unga. I fråga om skadegörelsebrott var procenttalet 46 och i
fråga om olovliga tillgrepp av motorfordon 32. När det gäller misstänkta för misshandel var andelen unga
21 procent.
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1.8. Utländska medborgare
År 2012 var antalet misstänkta för brott som polisen, tullen och gränsbevakningen klarat upp 284 000
personer, av vilka 35 000 var utländska medborgare. Jämfört med år 2011 minskade det totala antalet
misstänkta med sex procent, medan antalet utländska misstänkta ökade med drygt två procent. Under de
senaste tio åren uppgick antalet utländska brottsmisstänkta i genomsnitt till 24 000. År 2012 utgjorde ryska
medborgare den största gruppen av utländska misstänkta, dvs. 9 000 personer. Av dem är bara en fjärdedel
stadigvarande bosatta i Finland. Bland de brottsmisstänkta fanns medborgare från 149 olika länder.

Figur 7. Utländskamedborgaremisstänkta för brott efter bostadsort
2009–2012

Av de utländska personer som misstänkts för brott som klarades upp år 2012 var 44 procent stadigvarande
bosatta i Finland. Denna andel har under de senaste åren varit nästan oförändrad. De utländska personer
som misstänktes för brott och som bodde i Finland var något yngre än de finska brottsmisstänkta. Deras
medelålder var 31 år, medan medelåldern för de finska medborgare som misstänktes för brott var 32 år.
Typiska brott för utlänningar bosatta i Finland var stöld-, misshandels- och rattfylleribrott samt förande
av fortskaffningsmedel utan behörighet.

I statistiken kan samma person förekomma flera gånger som misstänkt för brott. Uppgifterna om de
misstänktas medborgarskap och huruvida de är fast bosatta i Finland eller inte grundar sig på uppgifter
ommedborgarskap som erhållits från polisen och på uppgifter som tagits ur befolkningsmaterial med hjälp
av personbeteckningen. Gruppen 'inte stadigvarande bosatta i Finland' är problematisk i det avseende att
den kan innehålla personer som vistas längre tider i Finland utan att skaffa stadigvarande hemvist här.
Gruppen kan också innehålla personer, t.ex. misstänkta för narkotikabrott, som kommit till Finland bara
i syfte att begå brott.
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Tabell 5. Bosatta i Finland misstänkta för utredda brott efter ålder och medborgarskap 2012

Andel per 1 000 
invånare i åldersgruppen

Stadigvarande bosatta i  
Finland misstänkta för brott

Åldersgrupper

UtlänningarFinländareUtlänningar       Finländare

794715 418245 870Totalt 

18105178 756     –14       

18010888219 65715–17       

2441051 45929 34818–20      

1761282 28033 00921–24       

1051142 82535 96025–29      

80922 23529 27530–34      

80731 79422 58635–39

77542 50536 24240–49

382970920 94550–59

19111527 94660–69

103602 14670–

1.9. Brottsoffer
År 2012 blev 37 000 personer offer för de misshandelsbrott som polisen fick kännedom om, dvs. sex
procent färre än året innan. Av offren var 22 000 (60 procent) män och 15 000 (40 procent) kvinnor.
Antalet manliga offer var sju procent och antalet kvinnliga offer fem procent lägre än år 2011. Vid
misshandelsbrott är den typiska åldern för offren 18 år. Till denna åldersgrupp hörde 1 500 (4 procent) av
alla offer. Av dem som blev offer för misshandelsbrott hade 4 800 (13 procent) fyllt 50 år.

Antalet misshandelsbrott mot barn under 18 år minskade år 2012 med tre procent jämfört med året innan.
Antalet barnoffer var nu 5 900, för ett år sedan var det 6 100. Detta är 16 procent av alla
misshandelsbrottsoffer. Av dem som råkat ut för misshandel som barn var 3 800 (64 procent) pojkar och
2 100 (36 procent) flickor. Till åldersgruppen 0–6 år hörde 17 procent av barnoffren, till 7–14-åringar 44
procent och till 15–17-åringar 39 procent.
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Figur 8. Offer för misshandelsbrott efter ålder och kön 2012
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2008–2012

20122)20112)20102)20092)2008

425 421458 251431 623441 416440 711ALLA BROTT1)

237 609259 771247 299255 619256 667A Egendomsbrott

35 04639 70438 55540 71540 777Inbrott totalt

6  2816 6726 4536 4975 978  - i bostad

1 4781 8251 5371 6751 588- i fritidsbostadshus

4 8034 8474 9164 8224 390- i annan bostad

4 0014 5374 0914 4774 407  - i affärslokal

10 73813 85313 52615 03216 143  - i motorfordon

14 02614 64214 48514 70914 249  - annan stöld genom olovligt intrång

8 81511 98311 15012 18813 804
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

1 1461 5741 4381 5741 645  - tillgrepp av motorfordon

8469459241 0001 086  - olovligt brukande av motorfordon

2–231  - grovt olovligt brukande av motorfordon

6 8029 4438 7499 56811 017  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1921374355  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1 6161 6221 5081 6401 696Rån

218208156212180  - grovt rån

44 41754 97049 16050 70956 566Skadegörelse

239227243212253  - grov skadegörelse

3 2723 2293 3033 1823 436Förskingring

374291331270260  - grov förskingring

20 94617 79415 86017 42216 052Bedrägeri

1 0521 149957987953  - grovt bedrägeri

40 85342 91935 71535 75337 613B Brott mot liv och hälsa

89114110114132Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

350306308366363Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

38 23140 17133 08232 89534 803Misshandel

1 8742 0531 9962 1052 256  - grov misshandel

3 5113 2522 4172 2052 906C Sexualbrott

1 5671 6821 1021 0681 321Sexuellt utnyttjande av barn

1 0091 039818660915Våldtäkt

14 36114 41713 56614 05314 521D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 8521 9471 6821 7111 935(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 6781 7661 5031 5921 722  - riktat mot polispersonal

2 1832 3102 1612 2602 466Hindrande av tjänsteman

2 1302 2682 1092 1942 413  - riktat mot polispersonal

48 00554 09853 42356 83361 070E Vissa trafikbrott

19 13421 45921 13023 35025 819Rattfylleri

10 33311 40911 24212 29413 783  - grovt rattfylleri

81 08283 79479 20376 95367 934F Övriga brott

20 10220 39419 72418 52415 482Narkotikabrott

1 0251 0361 083922789  - grovt narkotikabrott

4 6015 1214 0532 9873 081Alkoholbrot/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 2008–2012

20122011201020092008

435 271504 578503 986488 867435 466
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

288 904334 267335 559322 896262 812-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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Tabellbilaga 3. Kommunal parkeringsövervakning 2012

Korrigerad 22.1.2014. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Betalnings-
förelägganden som
hänför sig till
flyttnings- och
förvaringskostnader

Betalnings- 
förelägganden 
som gått till  
utmätning

Betalnings- 
föreläggande

Därav 
utfärdade 
av polisen

Betalnings- 
anmaningar

Stad

3075 240182 47911 149719 736SUMMA

 -2 1674 9026918 968Björneborg

 -1 5244 42811414 993Borgå

 -6 5247 92364530 811Esbo

 -19 75745 8762 773211 080Helsingfors

 -5031 9613011 143Hyvinge

 -4491 273 -4 260Idensalmi

7110396332 598Imatra

 - -215 -3 910Jakobstad

 -4 1523 94516615 808Joensuu

 -3 0946 48411626 195Jyväskylä

 -3891 416334 901Kajana

 -1951 0083145 837Kangasala

 -7864 725216 585Karleby

 -5241 408103 974Kervo

 -6641 550308 448Kotka

 -8252 9393113 701Kouvola

 -2 6315 98812323 935Kuopio

 -2 7146 05015319 146Lahtis

 -3671 831136 446Lojo

 - - -244 840Mariehamn

 -27691813 660Nokia

 -3231 041734 676Nyslott

 -158418771 622Nådendal

 -3991 826439 218Raumo

 - - -31406Reso

 -6241 267166 467Riihimäki

 -1 1693 23421913 081Rovaniemi

 -6342 93526414 872S:t Michel

 -6932 313158 307Seinäjoki

 -353986 -5 578Siilinjärvi

 -6 31719 04529259 518Tammerfors

-1 2353 10336611 817Tavastehus

-140548133 280Torneå

-5971 79866 436Träskända

-2 2635 51831522 353Uleåborg

-6 87311 3001 11434 339Vanda

-20062692 475Varkaus

-1 6724 9938517 077Vasa

-7541 7796611 326Villmanstrand

233 18514 5133 46535 649Åbo

18



Tabellbilaga 4. Misstänkta för brott efter medborgarskap 2008–2012

MISSTÄNKTAÅrBrott

Utländska
medborgare

Finländska
medborgare

Summa Övriga
utländska
medborgare

SverigeRyssland/forna
Sovjetunionen

Estland

13 0831 8173 0675 72023 687284 508308 1952008Alla brott

15 7681 8255 9576 39929 949268 578298 5272009

17 0671 6716 3528 54133 631268 422302 0532010

16 9711 4207 0529 07234 515268 247302 7622011

16 4251 4409 0348 40235 301248 321283 6222012

4 3703338641 4617 02860 25867 2862008Stöldbrott

5 0423589862 1518 53758 98467 5212009

5 5874201 0982 6939 79858 84868 6462010

4 9692671 1522 6589 04658 34067 3862011

4 5482761 1802 0748 07852 03460 1122012

105279371781 3081 4862008Rånbrott

114159301681 3751 5432009

1241113301781 1521 3302010

1611010251961 2071 4032011

941014311491 3031 4522012

1 8981563234872 86429 84632 7102008Misshandelsbrott

1 7431532824502 62826 81129 4392009

1 8971482445462 83526 19229 0272010

2 5111413366873 67529 49933 1742011

2 4751233617403 69928 53832 2372012

8047101015406412008Våldtäktsbrott

1332641453675122009

24045112603145742010

14933151704746442011

179712152131 1281 3412012

6281644331 1712 39624 60427 0002008Rattfyllerier

5581633599171 99721 16423 1612009

4851033571 1922 13719 30021 4372010

5561054091 4842 55418 59921 1532011

5631073901 3602 42016 64519 0652012

36113116413378915 59916 3882008Narkotikabrott

7481321692181 26716 15817 4252009

831942122931 43018 97320 4032010

8051112122841 41217 88019 2922011

8551022422311 43017 68919 1192012
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Tabellbilaga 5. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster,
15 år och äldre

Övriga80 000–40 000 – 
79 999

20 000 – 
39 999

10 000 – 
19 999

5 000 – 
9 999

2 000 – 
4 999

1 – 
1 999

Totalt2)Brott

54 2382 75012 39837 45835 55956 93525 80431 787256 929MisstänktaALLA BROTT1)

21,11,14,814,613,822,210,012,4100,0%

15 626434972 7724 81013 0676 0647 76450 643MisstänktaStöldbrott

30,90,11,05,59,525,812,015,3100,0%

41305631032871663041 341MisstänktaRånbrott

30,80,00,44,77,721,412,422,7100,0%

19631110354317269921111 480MisstänktaFörskingringsbrott

13,22,17,423,921,418,26,27,5100,0%

4 293874411 7472 7774 5022 0632 19218 102MisstänktaBedrägerier,
betalningsmedels-
bedrägerier 23,70,52,49,715,324,911,412,1100,0

%

1656114825920022548621 168MisstänktaSkattebrott

14,15,212,722,217,119,34,15,3100,0%

1 006261644443901 0463453133 734MisstänktaFörfalskningbrott

26,90,74,411,910,428,09,28,4100,0%

103479216696903436664MisstänktaOredlighet som
gäldenär 15,57,113,925,014,513,65,15,4100,0%

10341743531534727447MisstänktaBrott mot liv och
försök till sådana 23,00,93,89,611,934,210,56,0100,0%

4 0722402 1666 6965 0266 5582 8493 02530 632MisstänktaMisshandelsbrott

13,30,87,121,916,421,49,39,9100,0%

94244770914414766681 299MisstänktaVåldtäktsbrott

7,21,83,654,611,111,35,15,2100,0%

2 5891761 3454 1563 4343 6321 4501 47218 254MisstänktaRattfyllerier

14,21,07,422,818,819,97,98,1100,0%

4 516242371 5492 2734 7532 4352 70118 488MisstänktaNarkotikabrott

24,40,11,38,412,325,713,214,6100,0%

170 827112 337687 8551 611 8491 100 704499 767151 615177 3314 512 285MisstänktaHELA
BEFOLKNINGEN 3,82,515,235,724,411,13,43,9100,0%

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

1)

Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del
av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk
ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

2)
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Tabellbilaga 6. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter socioekonomisk ställning,
15 år och äldre

Övriga, okändPensionärerStuderandeArbetareLägre och
högre
tjänstemän

FöretagareTotalt2)Brott1)

107 77624 59043 35741 43227 03812 736256 929MisstänktaALLA BROTT

41,99,616,916,110,55,0100,0%

27 5926 2908 8284 1643 05771250 643MisstänktaStöldbrott

54,512,417,48,26,01,4100,0%

70411528913275261 341MisstänktaRånbrott

52,58,621,69,85,61,9100,0%

4421481452373471611 480MisstänktaFörskingringsbrott

29,910,09,816,023,410,9100,0%

8 4851 7473 1432 3131 73667818 102MisstänktaBedrägerier,
betalningsmedels-
bedrägerier 46,99,717,412,89,63,7100,0

%

391136422081822091 168MisstänktaSkattebrott

33,511,63,617,815,617,9100,0%

1 9642494694194941393 734MisstänktaFörfalskningbrott

52,66,712,611,213,23,7100,0%

1854119107149163664MisstänktaOredlighet som
gäldenär 27,96,22,916,122,424,5100,0%

1987173623013447MisstänktaBrott mot liv och
försök till sådana 44,315,916,313,96,72,9100,0%

10 9702 5774 8987 0543 5391 59430 632MisstänktaMisshandelsbrott

35,88,416,023,011,65,2100,0%

2635411372174741 299MisstänktaVåldtäktsbrott

20,24,28,755,55,75,7100,0%

6 8172 0362 2893 9382 1371 03718 254MisstänktaRattfyllerier

37,311,212,521,611,75,7100,0%

9 4529763 7462 4911 41940418 488MisstänktaNarkotikabrott

51,15,320,313,57,72,2100,0%

421 7471 247 413423 491750 8381 413 551255 2454 512 285MisstänktaHELA
BEFOLKNINGEN 9,327,69,416,631,35,7100,0%

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

1)

Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del
av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk
ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

2)
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Tabellbilaga 7. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15
år och äldre

Övriga utanför
arbetskraften

PensionärerStuderandeArbetslösaSysselsattaTotalt2)Brott1)

58 55221 72250 19057 48668 979256 929MisstänktaALLA BROTT

22,88,519,522,426,8100,0%

16 2665 49510 19913 3925 29150 643MisstänktaStöldbrott

32,110,920,126,410,4100,0%

444623393401561 341MisstänktaRånbrott

33,14,625,325,411,6100,0%

2271261652467161 480MisstänktaFörskingringsbrott

15,38,511,116,648,4100,0%

4 6531 5263 1234 5264 27418 102MisstänktaBedrägerier,
betalningsmedels-
bedrägerier 25,78,417,325,023,6100,0

%

199129402095911 168MisstänktaSkattebrott

17,011,03,417,950,6100,0%

1 1812055301 0188003 734MisstänktaFörfalskningbrott

31,65,514,227,321,4100,0%

124361882404664MisstänktaOredlighet som
gäldenär 18,75,42,712,360,8100,0%

109658110191447MisstänktaBrott mot liv och
försök till sådana 24,414,518,122,620,4100,0%

5 1122 2995 5016 61111 10930 632MisstänktaMisshandelsbrott

16,77,518,021,636,3100,0%

128471191408651 299MisstänktaVåldtäktsbrott

9,93,69,210,866,6100,0%

3 4081 8722 5063 9206 54818 254MisstänktaRattfyllerier

18,710,313,721,535,9100,0%

4 9687713 9805 3333 43618 488MisstänktaNarkotikabrott

26,94,221,528,818,6100,0%

191 5661 297 126412 429256 7422 354 4224 512 285MisstänktaHELA
BEFOLKNINGEN 4,228,79,15,752,2100,0%

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

1)

Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del
av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk
ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

2)
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Tabellbilaga 8. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och
äldre

HögskolenivåLägsta högre nivåMellannivåGrundnivåTotalt2)Brott1)

9 3527 15679 581160 838256 927MisstänktaALLA BROTT

3,62,831,062,6100,0%

83069511 54537 57350 643MisstänktaStöldbrott

1,61,422,874,2100,0%

332391 0961 341MisstänktaRånbrott

0,20,217,881,7100,0%

951355427081 480MisstänktaFörskingringsbrott

6,49,136,647,8100,0%

4214694 86112 35118 102MisstänktaBedrägerier,
betalningsmedels-
bedrägerier 2,32,626,968,2100,0

%

67914675431 168MisstänktaSkattebrott

5,77,840,046,5100,0%

2401421 1292 2233 734MisstänktaFörfalskningbrott

6,43,830,259,5100,0%

7073284237664MisstänktaOredlighet som
gäldenär 10,511,042,835,7100,0%

109141287447MisstänktaBrott mot liv och
försök till sådana 2,22,031,564,2100,0%

1 32092211 41216 97830 632MisstänktaMisshandelsbrott

4,33,037,355,4100,0%

42122579881 299MisstänktaVåldtäktsbrott

3,20,919,876,1100,0%

8428227 0809 51018 254MisstänktaRattfyllerier

4,64,538,852,1100,0%

2521215 83012 28518 488MisstänktaNarkotikabrott

1,40,731,566,4100,0%

805 773467 1641 783 3891 455 9594 512 285MisstänktaHELA
BEFOLKNINGEN 17,910,439,532,3100,0%

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

1)

Uppgifterna i tabellbilagorna 5–8 avviker från varandra på grund av olika tidpunkter för uttag av bakgrundsuppgifter. För en del
av de misstänkta finns inte alla befolkningsuppgifter att tillgå. Befolkningsuppgifterna i tabellbilaga 6 som beskriver socioekonomisk
ställning är från år 2010. I övriga tabellbilagor är uppgifterna om hela befolkningen från år 2011.

2)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Misstänkta för brott och hela befolkningen efter
socioekonomisk ställning, 15 år och äldre, %

Figurbilaga 2. Misstänkta för brott och hela befolkningen efter
huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre, %
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Figurbilaga 3. Misstänkta för brott och hela befolkningen efter
utbildningsnivå, 15 år och äldre, %
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