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Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade
under januari–juni 2013
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–juni 2013 kännedom om totalt 199 300 brott, vilket var 3 000 fall (en procent) färre än
under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 110 300, dvs. lika många som
under motsvarande period år 2012. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 18 300, vilket är
1 000 fall (sex procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes
227 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under januari-juni
2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet
under referensperioden januari–juni. Under januari–juni 2013 uppgick antalet bedrägerier till 11 000,
vilket är 13 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–juni uppgått
till i medeltal 7 000. Antalet grova bedrägerier uppgick till 546 under januari–juni 2013, vilket är 15 procent
fler än under motsvarande period året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 12.7.2013
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Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 3 900 under januari–juni, vilket är 700 fall (24 procent)
fler än under motsvarande period året innan. Sextiosju grova betalningsmedelsbedrägerier avslöjades,
vilket är 5 fall fler än under motsvarande period året innan. Under 2000-talet har antalet
betalningsmedelsbedrägerier under januari–juni i genomsnitt varit 1 800.

Antalet anmälda rån var 706 under januari–juni, vilket var 15 procent färre än året innan. Under de senaste
tio åren har i genomsnitt 840 rån kommit till kännedom under januari–juni.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 3 400, vilket är 18 procent färre än under januari–juni året innan. Sedan
början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en tredjedel.

Antalet skadegörelser under januari–juni uppgick till 19 800, dvs. 4 procent färre än ett år tidigare.Antalet
skadegörelser var 15 procent färre än genomsnittet för januari–juni under de senaste tio åren.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 17 200 under januari–juni 2013, medan motsvarande siffra för året
innan var 18 200. Under perioden 2003–2012 anmäldes i genomsnitt 15 800 misshandelsbrott under
januari–juni. Jämfört med året innanminskade antalet fall av grovmisshandel med fem procent, 909 sådana
fall avslöjades. Under januari–juni 2003–2012 avslöjades årligen i genomsnitt 1 090 fall av grovmisshandel.

Under första halvåret 2013 anmäldes 439 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 519. Antalet
våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 369 under januari–juni. Sammanlagt
897 sexuella utnyttjanden av barn kom till kännedom, vilket är 83 procent (329 fall) fler än genomsnittet
för de senaste tio åren. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till
år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari–juni 2013 kom totalt 8 800 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 560 fall (6 %) färre än
under motsvarande period året innan. Något över hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet
grova rattfyllerifall minskade med 10 procent och antalet övriga rattfyllerifall med en procent. Under de
senaste tio åren har antalet rattfyllerifallen i genomsnitt uppgått till 11 700 under januari–juni.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 10 900, dvs. 13 procent fler än under motsvarande period
året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med två procent, 516 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 april, maj och juni samt under januari-juni 2013 och förändring jämfört
med motsvarande period året innan

Januari-juniJuniMajAprilBrott

Förändring2013Förändring2013Förändring2013Förändring2013

-2 990199 299-8138 45575338 852-1 69432 217ALLA BROTT1)

-1 59814 570-4212 957-2693 013-3122 451inbrott

-7153 369-130860-50859-140539

olovligt brukande eller tillgrepp av
motorfordon, bruksstöld av
motordrivet fortskaffningsmedel

-12470624167-50115-5299rån

-72119 839-993 979144 105-5883 009skadegörelse

448613.6-36
dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-1 01217 209173 210493 297-6572 506misshandel

-804391585-2881-2272våldtäkt

-5578 822-561 956-501 704-2211 338rattfylleri

1 28910 947821 6041891 7291941 816narkotikabrott

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

1)

Antalet äventyranden av trafiksäkerheten och trafikförseelser i april, maj och juni samt under
januari-juni 2013 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-juniJuniMajAprilBrot

Förändring2013Förändring2013Förändring2013Förändring2013

5 075226 990-4 44631 821-84036 0711 76837 975

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

14 981161 858-2 24322 6991 20526 0272 13827 166fartbegränsningsöverskridning1)

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–juni 2009–2013 (preliminär uppgift)

20132012201120102009

199 299202 286214 160204 369207 571ALLA BROTT1)

110 266110 239118 153114 571118 202A Egendomsbrott

14 57016 16818 13017 58618 164Inbrott totalt

2 4852 8462 9913 0212 950i bostad

700705779725792i fritidsbostadshus

1 7852 1412 2122 2962 158i annan bostad

1 7771 8121 9921 8661 911  - i affärslokal

4 2045 0576 4025 9126 855- i motorfordon

6 1046 4536 7456 7876 448  - annan stöld genom olovligt intrång

3 3694 0845 2684 9165 593
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

428407473459553  - tillgrepp av motorfordon

364391406417465  - olovligt brukande av motorfordon

12––2  - grovt olovligt brukande av motorfordon

2 5723 2744 3814 0184 551  - bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel

41082222  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

706830807719831Rån

921098884107  - grovt rån

19 83920 56024 47523 05224 452Skadegörelse

1181199810894  - grov skadegörelse

1 7551 5351 5451 5451 558Förskingring

181171137148146  - grov förskingring

11 0309 7868 4307 9218 818Bedrägeri

546473600496640  - grovt bedrägeri

18 34619 40820 65717 11317 154B Brott mot liv och hälsa

4844515664Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

126192156166195Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

17 20918 22119 38715 96215 820Misshandel

9099601 0451 0331 150  - grov misshandel

1 7761 8381 6371 2651 153C Sexualbrott

897726940588618Sexuellt utnyttjande av barn

439519438458330Våldtäkt

6 7177 2287 0936 7436 864D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

831938978868901(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

753855894777838  - riktat mot polispersonal

9451 0801 1191 0661 086Hindrande av tjänsteman

9311 0591 0991 0491 053-riktat mot polispersonal

21 67423 37426 04426 13727 223E Vissa trafikbrott

8 8229 37910 23710 17111 666Rattfylleri

4 5315 0395 4415 4486 208  - grovt rattfylleri

40 52040 19940 57638 54036 975F Övriga brott

10 9479 6589 8619 2978 664Narkotikabrott

516507466480386  - grovt narkotikabrott

2 3552 6462 5582 1041 882Alkoholbrott/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–juni
2009–2013 (preliminär uppgift)

20132012201120102009

226 990221 915251 677254 397225 206
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

160 680146 673161 742167 545144 069- fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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