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Antalet inbrott minskade under januari–september 2012
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–september 2012 kännedom om totalt 325 000 brott, vilket var 20 000 fall (sex procent)
färre än under motsvarande period året innan. Antalet brott var under januari–september de
senaste fem åren i genomsnitt 335 000. Antalet egendomsbrott var 182 000, vilket var 13 000
fall, dvs. sju procent, färre än under motsvarande period år 2011. Polisen fick kännedom om
30 000 brott mot liv och hälsa, vilket är sju procent färre än under motsvarande period året innan.
Dessutom bokfördes 338 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Inbrott under januari-september 2000-2012

Under 2000-talet har antalet inbrott (stölder genom olovligt intrång, grova stölder och snatterier) minskat
avsevärt under januari–september. Under januari–september 2012 uppgick antalet inbrott till 27 000, dvs.
nio procent färre än året innan. Under 2000-talet har antalet inbrott under januari–september uppgått till
i genomsnitt 41 000. Särskilt har inbrotten i motorfordon minskat. Under januari–september 2012 uppgick
de till 8 400, vilket är en femtedel färre än under motsvarande period året innan och något under hälften
av genomsnittet för tidigare år under 2000-talet. Med undantag av bostadsinbrotten minskade också andra
typer av inbrott jämfört med motsvarande period året innan.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.10.2012
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Antalet bokförda misshandelsbrott uppgick till 28 000 under januari–september 2012, medan motsvarande
siffra för året innan var 30 000. Den lagändring som trädde i kraft i början av förra året ökade antalet
misshandelsbrott som bokförts år 2011. Under perioden 2000–2011 anmäldes i genomsnitt 23 000
misshandelsbrott under januari–september. Antalet fall av grov misshandel minskade med 12 procent
jämfört med motsvarande period året innan. Dessa uppgick till 1 400, medan genomsnittet för
januari–september åren 2000–2011 var 1 700.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 7 000, vilket är 25 procent färre än under januari–september året innan.
Antalet sådana brott uppgick under januari–september 2012 till hälften av genomsnittet för motsvarande
period under tidigare år på 2000-talet.

Efter att ha legat på ungefär samma nivå under några år vände antalet rattfyllerier nedåt under
januari–september 2012. Totalt uppgick rattfyllerierna till 15 000. Antalet grova rattfyllerifall minskade
med sju procent och antalet övriga rattfyllerifall med tio procent. Under 2000-talet fick polisen kännedom
om i genomsnitt 19 000 rattfyllerier under januari–september.

Antalet anmälda rån var 1 256, vilket var två procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen
kännedom om i genomsnitt 1 451 rån under januari–september.

Under januari–september 2012 anmäldes 818 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 769.
Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–september i genomsnitt varit 527. Polisen fick
kännedom om 1 164 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 80 procent (516 fall) fler än genomsnittet för
tidigare år under 2000-talet. Antalen våldtäkter och sexuella utnyttjanden av barn varierar mycket från år
till år. Enstaka polisanmälningar kan innehålla händelsekedjor omfattande flera delgärningar.

Antalet registrerade narkotikabrott uppgick till 15 000, dvs. lika många som under motsvarande period
året innan. Antalet grova narkotikabrott ökade med sju procent, 775 sådana fall avslöjades.

Antalet skadegörelser var 12 procent färre än genomsnittet för januari–september under tidigare år på
2000-talet. Nu avslöjades 34 000 skadegörelser, vilket är 16 procent färre än året innan.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier (bedrägeri, lindrigt bedrägeri, grovt bedrägeri) ökat betydligt
under januari–september. Under januari–september 2012 uppgick antalet bedrägerier till 15 000, dvs. 17
procent fler än under motsvarande period året innan. Jämfört med år 2000 var antalet bedrägerier nu 70
procent högre. Under 2000-talet har de under januari–september uppgått till i genomsnitt 10 000. Antalet
grova bedrägerier uppgick till 792 under januari–september 2012, vilket är åtta procent färre än under
motsvarande period året innan. Polisen har under 2000-talet fått kännedom om i genomsnitt 617 grova
bedrägerier per år.

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.

Fr.o.m. början av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. Ändringarna inverkar inte mycket på jämförbarheten av brott. När det gäller de vanligaste
brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten av narkotikabrott.
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Antalet brott av viss typ i januari–september samt i juli, augusti och september 2012 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringSeptember
2012

FörändringAugusti
2012

FörändringJuli 2012FörändringJanuari-september
2012

-3 71836 333-3 09642 150-1 37642 048-19 549325 234ALLA BROTT1)

-3373 243-3243 744-943 813-2 77827 007- inbrott

-386877-391984-3811 078-2 3107 031

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

-4148-1315018142281 256-rån

-1 4283 834-9544 668-854 637-6 46633 832-skadegörelse

-110-56-84-1964

-dråp, mord eller
dråp under
förmildrande
omständigheter

-332 975-3172 979-3973 472-2 00527 987-misshandel

-31775109-810649818-våldtäkt

-581 840-881 826-3532 004-1 37614 975-rattfylleri

1741 872521 818691 7472915 232-narkotikabrott

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

1)

Antalet brott av viss typ i januari–september samt i juli, augusti och september 2012 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringSeptember
2012

FörändringAugusti
2012

FörändringJuli 2012FörändringJanuari-september
2012

-8 25237 400-4 32540 764-1 50237 683-43 720338 076

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

-5 18623 670-2 06928 302-64726 469-22 969225 149

- fartbegräns-
ningsöver-
skridning1)

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 i januari–september 2008–2012 (preliminär uppgift)

20122)20112)20102)20092)2008

325 234344 783329 586336 179334 685ALLA BROTT1)

181 510194 743188 186194 818 195 474A Egendomsbrott

27 00729 78529 06430 49330 789Inbrott totalt

5  0024 8985 0134 9644 622i bostad

1 1791 2561 1781 2791 253i fritidsbostadshus

3 8233 6423 8353 6853 369i annan bostad

3 0733 3233 1463 2723 264  - i affärslokal

8 35510 4419 86511 31212 308- i motorfordon

10 57711 12311 04010 94510 595  - annan stöld genom olovligt intrång

7 0319 3418 7149 48310 645
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

8371 0359391 1151 063  - tillgrepp av motorfordon

646694703759823  - olovligt brukande av motorfordon

2––31  - grovt olovligt brukande av motorfordon

5 5297 5977 0417 5748 708  - bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1715313250  - grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1 2561 2281 1621 2971 271Rån

152149120164129  - grovt rån

33 83240 29837 33439 41243 774Skadegörelse

189149186161178  - grov skadegörelse

2 4652 4612 4742 4072 501Förskingring

249206248201188  - grov förskingring

15 29513 03511 90212 88711 664Bedrägeri

792865726790721  - grovt bedrägeri

29 95232 05726 67926 65027 521B Brott mot liv och hälsa

64838681109Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

280249236286269Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

27 98729 99224 71824 51325 422Misshandel

1 4331 6201 5301 6701 703  - grov misshandel

2 7272 1331 8671 6452 037C Sexualbrott

1 164948840809901Sexuellt utnyttjande av barn

818769648505617Våldtäkt

10 96210 87610 18410 50010 569D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 4351 4631 2671 3171 441(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 3041 3391 1371 2281 279  - riktat mot polispersonal

1 6251 7171 6241 7141 843Hindrande av tjänsteman

1 5921 6841 5921 6611 801-riktat mot polispersonal

37 58641 53541 74644 18148 010E Vissa trafikbrott

14 97516 35116 42918 39220 290Rattfylleri

8 0628 7028 6809 65310 825  - grovt rattfylleri

62 49763 43960 92458 38551 074F Övriga brott

15 23215 20315 02513 69411 711Narkotikabrott

775727791585496  - grovt narkotikabrott

3 9024 0423 3762 8792 471Alkoholbrot/Alkoholförseelse
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Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och
fordonsförseelse

1)

Siffrorna från åren 2009 – 2012 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.2)

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari–september
2008-2012 (preliminär uppgift)

20122011201020092008

338 076381 796383 024359 905328 400
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

225 149248 118253 523234 188194 726
- fartbegränsnings-
överskridning1)

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

1)
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