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Antalet brott minskade något under januari–juni 2014
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–juni 2014 kännedom om totalt 200 900 brott, vilket är 1 300 fall (0,6 procent) färre än
under motsvarande period året innan. Antalet egendomsbrott var 115 900, vilket är 4 100 fall
(3,7 procent) fler än år 2013. Antalet brott mot liv och hälsa uppgick till 17 000, vilket är 1 800
fall (9,6 procent) färre än under motsvarande period året innan. Dessutom bokfördes 189 100
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–juni 2014 uppgick antalet bedrägerier till 11 800, vilket är 2,9 procent fler än året innan.
Under tidigare år på 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–juni uppgått till i medeltal 7 300.
Under januari–juni 2014 uppgick antalet grova bedrägerier till 630, vilket är 9 procent fler än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 11.7.2014
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Antalet betalningsmedelsbedrägerier uppgick till 3 800 under januari–juni 2014, vilket är 100 fall
(2,5 procent) färre än året innan. Antalet grova betalningsmedelsbedrägerier som avslöjades uppgick till
61, dvs. 14 fall färre än året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet betalningsmedelsbedrägerier
under januari–juni i genomsnitt varit 2 000.

Antalet anmälda rån var 800, dvs. 16,8 procent fler än under januari–juni 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 3 500, vilket var 4,2 procent fler än under januari–juni 2013. Sedan början
av 2000-talet har antalet dylika fall minskat med en tredjedel.

Under januari–juni 2014 uppgick antalet skadegörelser till 21 100, dvs. 4,9 procent fler än ett år tidigare.
Under tidigare år på 2000-talet har antalet skadegörelser under januari–juni i genomsnitt varit 23 200.

Antalet misshandelsbrott uppgick till 16 000 under januari–juni 2014, vilket var 1 650 fall (9,3 procent)
färre än under motsvarande period året innan. Under tidigare år på 2000-talet har antalet misshandelsbrott
under januari–juni uppgått till i medeltal 15 300. Jämfört med januari–juni 2013 minskade antalet fall av
grov misshandel med 8,6 procent – 800 sådana fall avslöjades.

Under januari–juni 2014 anmäldes 490 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 440. Antalet
våldtäkter har under de senaste tio åren i genomsnitt uppgått till 380 under januari–juni. Polisen fick
kännedom om 740 sexuella utnyttjanden av barn, dvs. 24,9 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–juni 2014 kom totalt 8 600 rattfyllerifall till kännedom, vilket är 1,4 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 5,2 procent.
Under de senaste tio åren har antalet rattfyllerifall i genomsnitt uppgått till 11 400 under januari–juni.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 10 200, dvs. 8,9 procent färre än året innan. Antalet grova
narkotikabrott ökade med 8,6 procent – 580 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 april, maj och juni samt under januari-juni 2014 och förändring jämfört
med motsvarande period året innan

Januari-juniJuniMajAprilBrott

Förändring2014Förändring2014Förändring2014Förändring2014

-1 310200 899-3 85935 855-3 06536 30663033 393Alla brott1)

1 56316 234603 082-562 9953092 764Inbrott

1403 505-56795-10776056590

Olovligt brukande eller tillgrepp av
motorfordon, bruksstöld av
motordrivet fortskaffningsmedel

115801-111445817423123Rån

97821 070-8363 300-5373 6116843 710Skadegörelse

452-121717
Dråp, mord eller dråp under
förmildrande omständigheter

-1 64816 002-6252 749-4472 925152 596Misshandel

494861595-1751083Våldtäkt

-1258 580-481 844-201 65481 332Rattfylleri

-98910 185-331 685-1331 663-711 764Narkotikabrott

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 april, maj och juni samt under
januari-juni 2014 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

Januari-juniJuniMajAprilBrott

Förändring2014Förändring2014Förändring2014Förändring2014

-38 137189 130-2 51829 432-3 57932 544-5 98332 015

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

-32 035129 853-1 95620 764-2 53723 496-5 52921 639-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-juni 2010-2014 (preliminär uppgift)

20142013201220112010Brott

200 899202 209205 798216 801207 257Alla brott1)

115 927111 840111 989119 791115 716A. Egendomsbrott

16 23414 67116 21818 22217 659Inbrott totalt

3 0912 4712 8582 9793 000Inbrott i bostad

1 031709718785721- i fritidsbostadshus

2 0601 7622 1402 1942 279- i annan bostad

1 9241 7901 8182 0311 869Inbrott i affärslokal

4 3134 2505 0966 4745 976Inbrott i motorfordon

6 9066 1606 4466 7386 814Annan stöld genom olovligt intrång

3 5053 3644 0835 2344 927
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

416475494636605- tillgrepp av motorfordon

345370402430455- olovligt brukande av motorfordon

-12--- grovt olovligt brukande av motorfordon

2 7352 5113 1744 1603 846- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel

9711821- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

801686816777687Rån

102921078980- grovt rån

21 07020 09220 82624 79923 171Skadegörelse

13611811591112- grov skadegörelse

1 5091 7661 5471 5561 561Förskingring

178182177148149- grov förskingring

11 79911 46710 5268 6128 222Bedrägeri

628576509631524- grovt bedrägeri

17 04218 85220 25521 26417 721B. Brott mot liv och hälsa

5248454655Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

163124188151155Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

16 00217 65018 99619 96516 510Misshandel

7948699131 032998- grov misshandel

1 4581 8521 9341 3871 212C. Sexualbrott

737981806678545Sexuellt utnyttjande av barn

486437522440436Våldtäkt

6 0666 7767 3467 1586 846D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

864837940980870(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

794757854883779- riktat mot polispersonal

9069531 0901 1291 069Hindrande av tjänsteman

8819381 0691 1081 051- hindrande riktat mot polispersonal

22 13121 78323 47826 22926 304E. Vissa trafikbrott

8 5808 7059 29810 17510 103Rattfylleri

4 0734 4225 0265 4235 435- grovt rattfylleri

38 27541 10640 79640 97239 458F. Övriga brott

10 18511 1749 85110 08610 021Narkotikabrott

581535539508520- grovt narkotikabrott

1 9392 3882 6672 5062 152Alkoholbrott/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
2010-2014 (preliminär uppgift)

20142013201220112010Brott

189 130227 267222 249251 888254 709
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

129 853161 888146 701161 783167 582- fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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