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Antalet bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier ökade
under januari–september 2013
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–september 2013 kännedom om totalt 321 800 brott, vilket är 6 700 fall (2 procent) färre
än under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 182 200, dvs. 1 000 fall
färre än under motsvarande period år 2012. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 28 100,
vilket är 2 800 fall (9 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes
342 700 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Bedrägerier och betalningsmedelsbedrägerier under
januari-september 2000–2013

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet
under referensperioden januari–september. Under januari–september 2013 uppgick antalet bedrägerier till
16 800, vilket är 6 procent fler än året innan. Under 2000-talet har antalet bedrägerier under
januari–september uppgått till i medeltal 11 000. Antalet grova bedrägerier uppgick till 920 under
januari–september 2013, vilket är 14 procent fler än under motsvarande period året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 14.10.2013
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Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 5 900 under januari–september, vilket är 1 300 fall (27
procent) fler än under motsvarande period året innan. Nittioåtta grova betalningsmedelsbedrägerier
avslöjades, vilket är 13 fall fler än under motsvarande period året innan. Under 2000-talet har antalet
betalningsmedelsbedrägerier under januari–september i genomsnitt varit 3 100.

Antalet anmälda rån var 1 140 under januari–september, vilket var 9 procent färre än året innan. Under
de senaste tio åren har i genomsnitt 1 300 rån kommit till kännedom under januari–september.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 6 200, vilket är 11 procent färre än under januari–september året innan.
Sedan början av 2000-talet har antalet dylika fall minskat till en tredjedel.

Under januari–september uppgick antalet skadegörelser till 33 000, vilket är 3 procent färre än året innan.
Antalet skadegörelser var 14 procent färre än genomsnittet för januari–september under de senaste tio
åren.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 26 200 under januari–september 2013, medan motsvarande siffra
för året innan var 28 800. Under perioden 2003–2012 anmäldes i genomsnitt 24 800 misshandelsbrott
under januari–september. Jämfört med året innan minskade antalet fall av grov misshandel med något mer
än en procent, 1 380 sådana fall avslöjades. Under januari–september 2003–2012 avslöjades årligen i
genomsnitt 1 630 fall av grov misshandel.

Under januari–september 2013 anmäldes 750 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 809.
Antalet våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 580 under januari–september.
Polisen fick kännedom om 1 290 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 9 procent fler än under motsvarande
period året innan. Antalet fall av sexuella utnyttjanden av barn som kommit till kännedom har ökat betydligt
under de senaste åren. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år till år.
Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Under januari–september 2013 kom totalt 13 800 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 1 090 fall (7 procent)
färre än under motsvarande period året innan. Något över hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall.
Antalet grova rattfyllerifall minskade med 12 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 2 procent.
Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifall i genomsnitt uppgått till 18 700 under januari–september.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 16 900, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period
året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med 4 procent, 820 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 juli, augusti och september samt under januari-september 2013 och
förändring jämfört med motsvarande period året

Januari-septemberSeptemberAugustiJuliBrott

Förändring2013Förändring2013Förändring2013Förändring2013

-3 452321 7852 07838 411-1 36340 787-1 06240 986Alla brott1)

-2 71524 292-1833 060-4643 280-4973 316Inbrott

-7826 24935912-26958-671 011

Olovligt brukande eller tillgrepp av
motorfordon, bruksstöld av
motordrivet fortskaffningsmedel

-1181 138-1147-1014016158Rån

-84732 985-803 754-3664 3022324 869Skadegörelse

1074212-15610
Dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-1 78826 199-2782 697-822 897-3683 104Misshandel

-6875036113-20894110Våldtäkt

-1 14813 827-971 743-1621 664-3071 697Rattfylleri

1 70516 9372572 1291151 933-11 746Narkotikabrott

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 2013 och förändring jämfört med motsvarande period åre

Januari-septemberSeptemberAugustiJuliBrott

Förändring2013Förändring2013Förändring2013Förändring2013

4 656342 7321 89939 299-1 93538 829-23637 447

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

18 261243 6791 52425 2056528 3841 69528 197-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-september 2009-2013 (preliminär
uppgift)

20132012201120102009Brott

321 785328 529347 018331 950337 969Alla brott1)

182 208183 227195 753189 295195 515A Egendomsbrott

24 29227 12329 83029 14730 487Inbrott totalt

4 2605 0024 8954 9924 856Inbrott i bostad

1 2351 1821 2611 1841 253- i fritidsbostadshus

3 0253 8203 6343 8083 603- i annan bostad

2 9133 0763 3233 1643 278Inbrott i affärslokal

7 1238 42210 5119 95311 381Inbrott i motorfordon

9 99610 62311 10111 03810 972Annan stöld genom olovligt intrång

6 2497 0259 3548 7069 456
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

8089431 2421 1601 297- tillgrepp av motorfordon

563657709726789- olovligt brukande av motorfordon

12--3- grovt olovligt brukande av motorfordon

4 8635 4077 3886 7907 337- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel

1416153030- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1 1381 2471 2041 1321 278Rån

138151150118163- grovt rån

32 98534 16040 45537 50439 548Skadegörelse

203187157185166- grov skadegörelse

2 7202 4812 4622 5042 423Förskingring

274258214242206- grov förskingring

16 84015 91713 25812 09813 013Bedrägeri

920807891746789- grovt bedrägeri

28 08030 83032 50827 19027 061B Brott mot liv och hälsa

7465828579Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

195276236231281Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

26 19928 80430 42725 18724 895Misshandel

1 3831 4011 5911 5211 648- grov misshandel

2 5962 7312 2861 8461 714C Sexualbrott

1 2851 1811 096829842Sexuellt utnyttjande av barn

750809741632501Våldtäkt

10 10610 99110 89210 25010 543D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 2581 4331 4571 2741 319(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 1531 2991 3301 1391 229- riktat mot polispersonal

1 4071 6341 7201 6321 718Hindrande av tjänsteman

1 3801 6001 6891 5991 666- hindrande riktat mot polispersonal

34 58437 69441 71441 93244 382E Vissa trafikbrott

13 82714 91516 30416 39318 314Rattfylleri

7 0718 0298 6958 6639 619- grovt rattfylleri

64 21163 05663 86561 43758 754F Övriga brott

16 93715 44615 40215 30013 918Narkotikabrott

820789752828643- grovt narkotikabrott

3 8393 9284 0923 4182 902Alkoholbrott/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-september 2009-2013 (preliminär uppgift)

20132012201120102009Brott

342 732338 383381 940383 326360 141
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

243 679225 184248 157253 551234 235- fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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