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Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade
år 2013
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–december 2013 kännedom om totalt 424 400 brott, vilket var 400 fall (0,1 procent) färre
än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 240 400, vilket var 3 000
fall (1 procent) fler än år 2012. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 37 800, vilket är 2 600 fall
(6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 444 500 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under
januari-december 2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet. År
2013 uppgick antalet bedrägerier till 22 800, vilket är 9 procent fler än året innan. Under 2000-talet har
antalet bedrägerier per år uppgått till i medeltal 15 000. Antalet grova bedrägerier uppgick år 2013 till
1 100, vilket är 6 procent fler än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 17.01.2014
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Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 7 600 år 2013, vilket är 1 400 fall (22 procent) fler än
året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier som avslöjades uppgick till 121, vilket är 9 fall
färre än året innan. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–december i
genomsnitt varit 4 100.

Antalet anmälda rån var 1 530, vilket var 7 procent färre än året innan. Under de senaste tio åren har i
genomsnitt 1 800 rån kommit till kännedom under januari–december.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 8 000, vilket är 10 procent färre än året innan. Sedan början av 2000-talet
har antalet dylika fall minskat med en tredjedel.

År 2013 avslöjades 43 400 fall av skadegörelse, dvs. 2 procent färre än ett år tidigare. Antalet skadegörelser
var 15 procent färre än genomsnittet för de senaste tio åren.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 35 400 år 2013, medan motsvarande siffra för året innan var 37 900.
Under perioden 2003-2012 anmäldes i genomsnitt 33 200 misshandelsbrott per år. Jämfört med året innan
minskade antalet fall av grov misshandel med fyra procent. 1 810 sådana fall avslöjades. Under åren
2003–2012 avslöjades årligen i genomsnitt 2 140 fall av grov misshandel.

Under januari–december 2013 anmäldes 980 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 1 020.
Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 760 per år. Polisen fick kännedom
om 1 670 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 5 procent fler än året innan. Antalet avslöjade fall av sexuellt
utnyttjande av barn har under de senaste åren ökat betydligt. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden
av barn varierar mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande
flera delgärningar.

År 2013 kom totalt 18 100 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 1 100 fall (6 procent) färre än under
motsvarande period året innan. Hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall
minskade med 13 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 2 procent. Under de senaste tio åren
har i genomsnitt 24 200 fall av rattfylleri kommit till kännedom under januari–december.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 22 600, dvs. 13 procent fler än året innan. Antalet grova
narkotikabrott ökade med 20 procent. 1 200 sådana fall avslöjades.

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).

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.
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Antalet brott av viss typ i oktober, november och december samt under januari-december 2013
och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-decemberDecemberNovemberOktoberBrott

Förändring2013Förändring2013Förändring2013Förändring2013

-401424 4343 15429 2328433 85424036 698Alla brott1)

-2 60132 5292572 327-1342 738123 077Inbrott

-8537 960-2414-49569-16738

Olovligt brukande eller tillgrepp av
motorfordon, bruksstöld av
motordrivet fortskaffningsmedel

-1171 53129139-3813131153Rån

-1 00243 3715322 974-3673 412-3283 664Skadegörelse

9100311-18-18
Dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-2 50235 355-542 883-1272 945-2242 820Misshandel

-43977-2712581-577Våldtäkt

-1 11318 053471 368721 498-411 463Rattfylleri

2 56322 6042431 5013011 9932841 929Narkotikabrott

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

1)

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i oktober, november och december
samt under januari-december 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-decemberDecemberNovemberOktoberBrott

Förändring2013Förändring2013Förändring2013Förändring2013

9 346444 53710 43131 289-1 52834 571-4 29735 554

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

26 956315 84611 63823 244-71524 599-2 22324 294-fartbegränsningsöverskridning1)

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 under januari-december 2009-2013 (preliminär
uppgift)

20132012201120102009Brott

424 434424 835457 147431 959440 438Alla brott1)

240 359237 422259 648247 173255 384A. Egendomsbrott

32 52935 13039 68638 51640 682Inbrott totalt

5 7636 2946 6776 4566 499Inbrott i bostad

1 7941 4791 8161 526-- i fritidsbostadshus

3 9694 8154 8614 9306 499- i annan bostad

3 8374 0104 5324 0884 476Inbrott i affärslokal

9 58610 74113 82913 48915 005Inbrott i motorfordon

13 34314 08514 64814 48314 702Annan stöld genom olovligt intrång

7 9608 81311 97111 15812 196
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

1 0611 1121 5311 4081 521- tillgrepp av motorfordon

744840937910984- olovligt brukande av motorfordon

12-23- grovt olovligt brukande av motorfordon

6 1346 8409 4838 8029 645- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel

2019203643- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1 5311 6481 6341 5311 650Rån

199217206157221- grovt rån

43 37144 37355 02449 14450 698Skadegörelse

259239220240212- grov skadegörelse

3 5643 2723 2293 2983 205Förskingring

352373290325278- grov förskingring

22 75120 83517 78615 74117 386Bedrägeri

1 0961 0331 142953987- grovt bedrägeri

37 86140 46042 57135 56335 572B. Brott mot liv och hälsa

10091114112115Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

268354311310370Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

35 35537 85739 85532 93632 735Misshandel

1 8091 8842 0782 0062 121- grov misshandel

3 3293 5763 0082 4242 222C. Sexualbrott

1 6731 5901 4591 1061 078Sexuellt utnyttjande av barn

9771 020989822668Våldtäkt

13 64914 37514 35213 54914 013D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 6851 8571 9471 6831 710(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 5421 6841 7641 5021 590- riktat mot polispersonal

1 9142 1822 3002 1612 259Hindrande av tjänsteman

1 8792 1292 2582 1092 191- hindrande riktat mot polispersonal

45 24847 96053 99653 26656 489E. Vissa trafikbrott

18 05319 16621 50021 16223 398Rattfylleri

9 02910 35111 40911 24612 304- grovt rattfylleri

83 98881 04283 57279 98476 758F. Övriga brott

22 60420 04120 24319 65318 405Narkotikabrott

1 2261 0201 0241 071883- grovt narkotikabrott

4 5664 5985 0924 0423 529Alkoholbrott/Alkoholförseelse
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Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och
fordonsförseelse.

1)

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelse under
januari-december 2009-2013 (preliminär uppgift)

20132012201120102009Brott

444 537435 191504 487503 903488 769
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

315 846288 522333 787335 257322 865- fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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