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Antalet brott ökade under januari–mars 2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–mars 2014 kännedom om totalt 93 900 brott, vilket var 3 500 fall (3,9 procent) fler än
under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 54 000, vilket var 6 000 fall
(12,4 procent) fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 8 100, vilket var 670 fall
(7,7 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 95 000 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Brott och äventyrande av trafiksäkerheten 2009–2014

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

Antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) har ökat betydligt under 2000-talet.
Under januari–mars 2014 uppgick antalet bedrägerier till 6 600, vilket var 14 procent fler än året innan.
Under 2000-talet har antalet bedrägerier per år uppgått till i medeltal 4 000. Under januari–mars 2014
uppgick antalet grova bedrägerier till 290, vilket var 10 procent färre än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 16.04.2014
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Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 1 800 under januari–mars 2014, vilket var 170 fall
(11 procent) fler än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 33, dvs. lika många
som året innan. Under 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier under januari–mars i genomsnitt
varit 980.

Antalet anmälda rån var 370, dvs. 18 procent fler än under januari–mars 2013, men lika många som i
genomsnitt under de senaste tio åren.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 1 400, vilket var 22 procent fler än under januari–mars 2013. Sedan början
av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en fjärdedel.

Under januari–mars 2014 uppgick antalet skadegörelser till 10 400, dvs. 18 procent fler än ett år tidigare.
Under 2000-talet har antalet skadegörelser under januari–mars varit högre än detta åren 2007–2009.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 7 700 under januari–mars 2014, vilket var åtta procent färre än under
motsvarande period året innan. Under perioden 2002–2013 anmäldes i genomsnitt 7 500 misshandelsbrott
under januari–mars. Jämfört med januari–mars 2013 minskade antalet fall av grov misshandel med nästan
sju procent – 400 sådana fall avslöjades.

Under januari–mars 2014 anmäldes 250 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 210. Antalet
våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt varit 175 under januari–mars. Polisen fick kännedom
om 360 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. två procent färre 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.

Under januari–mars 2014 kom totalt 3 800 rattfyllerifall till kännedom, vilket var lika många som under
motsvarande period året innan. Hälften av rattfyllerierna var grova rattfyllerifall. Antalet grova rattfyllerifall
minskade med 11 procent och antalet övriga rattfyllerifall ökade med 12 procent. Under de senaste tio
åren var antalet rattfyllerier i genomsnitt 4 800 under januari–mars.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 4 900, dvs. 15 procent färre än året innan. Antalet grova
narkotikabrott minskade med 23 procent – 230 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 mån på jämförbarheten av brott. Av de vanligaste
brottstyperna inverkar ändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.
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Antalet brott av viss typ i januari, februari och mars samt under januari-mars 2014 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

Januari-marsMarsFebruariJanuariBrott

Förändring2014Förändring2014Förändring2014Förändring2014

3 54593 9063 84133 839-74128 94244531 125Alla brott1)

1 1827 3255942 6313582 3892302 305Inbrott

2431 3561575135339933444

Olovligt brukande eller tillgrepp av
motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

583732214299927132Rån

1 57010 3521 2164 050-5902 4689443 834Skadegörelse

3274108-19
Dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-6727 651-2182 565-2642 441-1902 645Misshandel

382462192-20603794Våldtäkt

73 8221091 493-731 156-291 173Rattfylleri

-8894 936-1361 749-2941 638-4591 549Narkotikabrott

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 januari, februari ochmars samt under
januari-mars 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-marsMarsFebruariJanuariBrott

Förändring2014Förändring2014Förändring2014Förändring2014

-26 21794 979-1 82031 827-2 65430 143-21 74333 009

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

-22 05163 916-1 03819 988-1 21720 639-19 79623 289-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-mars 2010-2014 (preliminär uppgift)

20142013201220112010Brott

93 90690 36192 65895 09689 774Alla brott

54 04948 08149 28851 02949 012A. Egendomsbrott

7 3256 1436 7487 6957 407Inbrott totalt

1 3561 0191 1621 1621 168Inbrott i bostad

424199251228201- i fritidsbostadshus

932820911934967- i annan bostad

875772773864843Inbrott i affärslokal

2 0931 8232 3762 8162 577Inbrott i motorfordon

3 0012 5292 4372 8532 819Annan stöld genom olovligt intrång

1 3561 1121 5001 7631 917
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

153153167155198- tillgrepp av motorfordon

147171176186181- olovligt brukande av motorfordon

--1--- grovt olovligt brukande av motorfordon

1 0527851 1531 4221 533- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel

433-5- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

373315376379312Rån

5242544738- grovt rån

10 3528 7828 8179 8908 935Skadegörelse

6244464048- grov skadegörelse

780896791765736Förskingring

91107977864- grov förskingring

6 6485 8175 4514 5844 465Bedrägeri

289320255345287- grovt bedrägeri

8 1208 7939 2979 7707 842B. Brott mot liv och hälsa

2724222127Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

8453836474Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

7 6518 3238 7609 2257 327Misshandel

398426428477433- grov misshandel

7318211 061662606C. Sexualbrott

356362375355230Sexuellt utnyttjande av barn

246208255185283Våldtäkt

2 9613 2153 5263 4223 312D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

449408481484418(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

417370437435371- riktat mot polispersonal

468459523531493Hindrande av tjänsteman

454453514520484- hindrande riktat mot polispersonal

10 1099 60710 42311 11510 826E. Vissa trafikbrott

3 8223 8154 0484 0883 955Rattfylleri

1 7381 9462 2272 1872 202- grovt rattfylleri

17 93619 84419 06319 09818 176F. Övriga brott

4 9365 8255 0295 0294 817Narkotikabrott

227294268241255- grovt narkotikabrott

616790732720510Alkoholbrott/Alkoholförseelse1)
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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-mars 2010-2014 (preliminär uppgift)

20142013201220112010Brott

94 979121 196112 533121 242129 044
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

63 91685 96771 93274 43384 622- fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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