
Brott som kommit till polisens kännedom 1/2009

Narkotikabrotten och bedrägerierna ökade, misshandelsfallen och
rattfyllerierna minskade under januari–mars 2009
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen under första kvartalet år 2009 kännedom om totalt
89 000 brott, vilket är 3 100 fall (3 %) mindre än året innan. Dessutom bokförde polisen 108 000 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Lappland (11 %) och
minskade i Södra Karelen (20 %). 50 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är 2 000 fall (4 %) färre än år 2008.
Polisen fick kännedom om 7 600 brott mot liv och hälsa, vilket är 6 procent mindre än året innan.

3 900 narkotikabrott kom till polisens kännedom, dvs. 16 procent fler än under motsvarande period året innan.
Antalet grova narkotikabrott var nästan oförändrat. 154 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier har ökat för tredje året i rad. Under januari–mars år 2009 uppgick deras antal till 4 500, en
tredjedel fler än året innan.

Polisen fick kännedom om 7 000 misshandelsbrott, vilket är 6 procent färre än år 2008. Antalet fall av grov
misshandel ökade med 5 procent. 524 sådana fall avslöjades. Under 2000-talet har antalet misshandelsbrott under
januari–mars uppgått till i genomsnitt 6 300 och antalet fall av grov misshandel till 500.

Antalet grova rattfyllerifall minskade med 13 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 8 procent. Sammanlagt
avslöjades 4 900 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med år 2008.

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.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 17.4.2009
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Antalet brott av viss typ i januari – mars samt i januari, februari och mars 2009 och förändring jämfört
med motsvarande period året innan

FörändringMars
2009

FörändringFebruari
2009

FörändringJanuari
2009

FörändringJanuari-Mars
2009

113430928-259827139-168530560-314988627ALLA BROTT1

-1342500-4502242-732757-6577499-inbrott
-207664-89709-62852-3582225-olovligt brukande eller

tilgrepp av motorfordon,
bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

6143251442113752424-rån
-8113376-6212977-4003963-183210316-skadegörelse
-69-18714031-dråp, mord eller dråp

under förmildrande
omständigheter

-792416-812240-2762385-4367041-misshandel
1366-11382424146-våldtäkt

-1361792-3561493-1131651-6054936-rattfylleri
377144444116811612765373888-narkotikabrott

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

Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – mars samt i januari, februari och
mars 2009 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

FörändringMarsFörändringFebruariFörändringJanuariFörändringJanuari-Mars
2009

475135305263736816-3877356333511107754Äventyrande av
trafiksäkerheten, smitning i
vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om
vägtransporter och
fordonsförseelse

381420651397821545-101623029677665225Fartbegränsningsöverskridning1

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

Utveckling av vissa brottstyper i januari – mars 2005-2009
I/2009I/2008I/2007I/2006I/2005
8862791776907868381390050ALLA BROTT1

5004352031508874786653476A Egendomsbrott
749981568501879310651Inbrott
22252583277228183 328Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet

fortskaffningsmedel
424372407348393Rån
6240592951-grovt rån

103161214810852910710161Skadegörelse
3440424742-grov skadegörelse

781758775827789Förskingring
7561555439-grov förskingring

45363414340229703554Bedrägeri
311207158192142-grovt bedrägeri

75938044789466156864B Brott mot liv och hälsa
3131282533Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter
9993837474Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

70417477731861156321Misshandel
524501550454451-grov misshandel
555594606464476C Sexualbrott
311350262262247Sexuellt utnyttjande av barn
146142169103136Våldtäkt
30113299303626302879D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning
401487375365336(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman
374388330341295-riktat mot polispersonal
484585527467555Hindrande av tjänsteman
474568516459539-riktat mot polispersonal

1175313029135051222512170E Vissa trafikbrott
49365541576751105303Rattfylleri
26573054313329443137-grovt rattfylleri
1567214779148581401314185F Övriga brott
38883351368833063564Narkotikabrott
154151152201162-grovt narkotikabrott
394417508470614Brott mot alkohollagen

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

Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – mars 2005-2009
I/2009I/2008I/2007I/2006I/2005
107754104243942088753685399Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss

social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse
6522558449517464770446301Fartbegränsningsöverskridning1

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