
Brottslighet som kommit till polisens
kännedom
2010, 1:a kvartalet

Rattfyllerierna och rånen minskade under januari–mars
2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
första kvartalet år 2010 kännedom om totalt 87 000 brott, vilket är 3 200 fall (4 procent) mindre
än året innan. Dessutom bokfördes 129 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och
trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Södra Karelen (8 %) och minskade i
Päijänne-Tavastland (21 %) och på Åland (33 %). 48 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är
2 500 fall, dvs. fem procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 7 500 brott mot liv och
hälsa, vilket är två procent färre än året innan.

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet
grova rattfyllerifall minskade med 18 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 21 procent från året
innan. Sammanlagt avslöjades 4 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med år
2009.

330 rån anmäldes, vilket är 22 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under 2000-talet.

Antalet våldtäkter ökade dock betydligt trots att våldsbrotten i allmänhet minskade. Under det första
kvartalet år 2010 anmäldes 244 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 146. Ökningen beror
på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan. Under
2000-talet har antalet våldtäkter per år uppgått till i medeltal 127.

Polisen fick kännedom om 7 000 misshandelsbrott, vilket är en procent färre än år 2009. Antalet fall av
grov misshandel minskade med 15 procent. 446 sådana fall avslöjades.

4 500 narkotikabrott registrerades, dvs. 9 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet
grova narkotikabrott ökade med 7 procent. 211 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–mars år 2010 uppgick
deras antal till 4 000, dvs. 11 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under några föregående år. Nu avslöjades 8 800 sådana fall, dvs. 14
procent färre än året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsinki 16.04.2010
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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.

Fr.o.m. början på år 2010 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

Antalet brott av viss typ i januari –mars 2010 och förändring jämfört med motsvarande period året
innan

FörändringMars 2010FörändringFebruari
2010

FörändringJanuari
2010

FörändringJanuari-Mars
2010

-21631 337-1 17626 535-1 85629 275-3 24887 147ALLA BROTT1)

152 515-502 193-1632 594-1987 302-inbrott

-7657-145564-161691-3131 912

-olovligt brukande eller
tilgrepp av
motorfordon, bruksstöld
av motordrivet
fortskaffningsmedel

-22121-5391-19118-94330-rån

-453 331-5462 431-8993 066-1 4898 828-skadegörelse

110412-77-229

-dråp, mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter

292 445-1392 101592 444-516 990-misshandel

8715384634598244-våldtäkt

-3631 443-2821 224-3171 344-9624 011-rattfylleri

801 587561 3122551 6153914 514-narkotikabrott

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 – mars 2010 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringMars
2010

FörändringFebruari
2010

FörändringJanuari
2010

FörändringJanuari-Mars
2010

4 46439 9217 32744 2888 76244 48120 553128 690

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

4 50325 1547 15928 7047 67330 70219 33584 560Fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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Tabellbilagor

Utveckling av vissa brottstyper i januari – mars 2006-2010

20102009200820072006

87 14790 39591 77690 78983 813ALLA BROTT1)

47 83050 366 52 03150 88747 866A Egendomsbrott

7 3027 5008 1568 5018 793Inbrott

1 9122 2252 5832 7722 818
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

330424372407348Rån

4262405929-grovt rån

8 82810 31712 14810 8529 075Skadegörelse

4934404247-grov skadegörelse

730782758775827Förskingring

5975615554-grov förskingring

4 0294 5363 4143 4022 970Bedrägeri

253311207158192-grovt bedrägeri

7 4767 5938 0447 8946 115B Brott mot liv och hälsa

2931312825Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

8399938374Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

6 9907 0417 4777 3186 115Misshandel

446524501550454-grov misshandel

586555594606464C Sexualbrott

255311350262262Sexuellt utnyttjande av barn

244146142169103Våldtäkt

3 2123 1313 2993 0362 630D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

413401487375365(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

367374388330347-riktat mot polispersonal

489487585527467Hindrande av tjänsteman

480474568516459-riktat mot polispersonal

10 41211 80913 02913 50512 225E Vissa trafikbrott

4 0114 9735 5415 7675 110Rattfylleri

2 1912 6663 0543 1332 944-grovt rattfylleri

17 63116 94114 77914 85814 013F Övriga brott

4 5144 1233 3513 6883 306Narkotikabrott

211197152152201-grovt narkotikabrott

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

1)

Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari – mars 2006-2010

20102009200820072006

128 690108 137104 24394 20887 536
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot
viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

84 56065 22558 44951 74647 704-fartbegränsningsöverskridning1)

4



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

1)
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