
Brottslighet som kommit till polisens
kännedom
2014, 3:e kvartalet

Antalet brott minskade med 2,4 procent och antalet
trafikbrott med 14,1 procent under januari-september 2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari-september 2014 kännedom om totalt 316 800 brott, vilket var 7 800 fall (2,4 procent)
färre än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 183 800, dvs. lika
många som år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 26 300, vilket är 2 300 fall
(8,1 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom registrerades 294 900
fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser, vilket är 48 300 fall (14,1 procent)
färre än år 2013.

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014

Fortkörningar under slutet av år 2012 har felaktigt bokförts på början av år 2013

Under januari-september 2014 uppgick antalet bedrägerier till 16 700, vilket är 4,3 procent färre än året
innan. Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet.
Under tidigare år på 2000-talet har antalet bedrägerier i genomsnitt uppgått till 11 100 under
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januari–september. Under januari–september 2014 uppgick antalet grova bedrägerier till 920, vilket är 7,9
procent fler än året innan.

Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 5 800 under januari-september 2014, vilket är 140 fall
(2,3 procent) färre än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier som avslöjades uppgick till
98, dvs. 5 fall färre än året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier
i genomsnitt uppgått till 3 100 under januari-september.

Antalet anmälda rån var 1 300, dvs. 16,4 procent fler än under januari-september 2013, men lika många
som i genomsnitt under de senaste tio åren. Antalet anmälda grova rån var 140.

Under januari-september 2014 fick polisen kännedom om 109 800 stöldbrott (stölder, grova stölder,
snatterier), vilket är 2 000 fall (1,9 procent) fler än året innan. Antalet grova stölder ökade med 20,0 procent.
2 700 sådana fall avslöjades. Antalet bostadsinbrott uppgick till 4 800, vilket är 570 fall (13,5 procent)
fler än år 2013. Under tidigare år på 2000-talet har antalet bostadsinbrott i genomsnitt varit 5 400 under
januari-september.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 6 100, vilket är 2,9 procent färre än under januari-september 2013. Sedan
början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat till en tredjedel.

Under januari-september 2014 uppgick antalet skadegörelser till 33 000, dvs. 1,1 procent färre än ett år
tidigare. Under tidigare år på 2000-talet har antalet skadegörelser i genomsnitt varit 37 700 under
januari-september.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 24 600 under januari-september 2014, vilket är 2 100 fall (8,0 procent)
färre än under motsvarande period året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet misshandelsbrott
i genomsnitt uppgått till 24 100 under januari-september. Jämfört med januari-september 2013 minskade
antalet fall av grov misshandel med 8,6 procent. 1 200 sådana fall avslöjades.

Under januari-september 2014 anmäldes 760 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 750.
Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 610 under januari-september.
Polisen fick kännedom om 1 100 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 16,6 procent färre än året innan.
Antalet avslöjade fall av sexuellt utnyttjande av barn som kommit till kännedom har under de senaste åren
ökat betydligt. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn som kommit till kännedom varierar
mycket från år till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari-september 2014 kom totalt 13 400 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 2,1 procent färre
än under motsvarande period året innan. Något under hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall.
Antalet grova rattfyllerifall minskade med 7,9 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 4,0
procent. Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifallen i genomsnitt uppgått till 18 200 under
januari-september.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 15 800, dvs. 7,9 procent färre än året innan. Antalet grova
narkotikabrott minskade med 9,2 procent. 830 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).
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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 mån på jämförbarheten av brott. Av de vanligaste
brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.

Antalet brott av viss typ i juli, augusti och september samt under januari-september 2014 och
förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-septemberSeptemberAugustiJuliBrott

Förändring2014Förändring2014Förändring2014Förändring2014

-7 811316 839-2 47637 417-2 87938 193-2 50638 970Alla brott1)

1 21425 601-643 028-2033 086-1603 175Inbrott

-1766 061-80839-118835-125878

Olovligt brukande eller tillgrepp av
motorfordon, bruksstöld av
motordrivet fortskaffningsmedel

1821 2904017444181151Rån

-36432 957434 079-8523 457-6964 188Skadegörelse

679-5538313
Dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-2 14824 559-2902 532-22 966-5042 763Misshandel

9757-51091095-3082Våldtäkt

-28413 440-471 644-571 592581 737Rattfylleri

-1 35515 826-2311 988-1751 787-1001 726Narkotikabrott

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 juli, augusti och september samt
under januari-september 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-septemberSeptemberAugustiJuliBrott

Förändring2014Förändring2014Förändring2014Förändring2014

-48 259294 864-1 19338 291-5 00033 892-4 18733 293

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

-38 140205 5691 12826 364-3 65624 729-3 63124 569-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)

3



Innehåll

Tabeller
Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2010–2014 (preliminär uppgift) ..............5

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelse under januari-september 2010–2014
(preliminär uppgift) ....................................................................................................................................................6

4



Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2010–2014 (preliminär
uppgift)

20142013201220112010Brott

316 839324 650328 529347 018331 950Alla brott1)

183 830183 842183 227195 753189 295A. Egendomsbrott

25 60124 38727 12329 83029 147Inbrott totalt

4 8184 2455 0024 8954 992Inbrott i bostad

1 4461 2421 1821 2611 184- i fritidsbostadshus

3 3723 0033 8203 6343 808- i annan bostad

3 0622 9283 0763 3233 164Inbrott i affärslokal

6 9487 1668 42210 5119 953Inbrott i motorfordon

10 77310 04810 62311 10111 038Annan stöld genom olovligt intrång

6 0616 2397 0259 3548 706
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

7798559431 2421 160- tillgrepp av motorfordon

576574657709726- olovligt brukande av motorfordon

-12--- grovt olovligt brukande av motorfordon

4 6834 7935 4077 3886 790- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel

2316161530- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1 2901 1081 2471 2041 132Rån

138136151150118- grovt rån

32 95733 32134 16040 45537 504Skadegörelse

198208187157185- grov skadegörelse

2 3102 7322 4812 4622 504Förskingring

275272258214242- grov förskingring

16 74417 50315 91713 25812 098Bedrägeri

919852807891746- grovt bedrägeri

26 32228 65030 83032 50827 190B. Brott mot liv och hälsa

7973658285Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

264194276236231Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

24 55926 70728 80430 42725 187Misshandel

1 2401 3571 4011 5911 521- grov misshandel

2 2322 6062 7312 2861 846C. Sexualbrott

1 0851 3011 1811 096829Sexuellt utnyttjande av barn

757748809741632Våldtäkt

9 44010 19910 99110 89210 250D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 2901 2581 4331 4571 274(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 1731 1531 2991 3301 139- riktat mot polispersonal

1 4091 4151 6341 7201 632Hindrande av tjänsteman

1 3761 3871 6001 6891 599- hindrande riktat mot polispersonal

34 90634 68237 69441 71441 932E. Vissa trafikbrott

13 44013 72414 91516 30416 393Rattfylleri

6 4356 9908 0298 6958 663- grovt rattfylleri

60 10964 67163 05663 86561 437F. Övriga brott

15 82617 18115 44615 40215 300Narkotikabrott

831915789752828- grovt narkotikabrott

2 9943 8603 9284 0923 418Alkoholbrott/Alkoholförseelse

5



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-september 2010–2014 (preliminär uppgift)

20142013201220112010Brott

294 864343 123338 383381 940383 326
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

205 569243 709225 184248 157253 551- fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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