
Brottslighet som kommit till polisens
kännedom
2010, 3:e kvartalet

Rattfyllerierna och rånen minskade under
januari–september 2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–september år 2010 kännedom om totalt 330 000 brott, vilket är 6 600 fall (2 procent)
färre än året innan. Dessutom bokfördes 383 000 fall av äventyrande av trafiksäkerheten och
trafikförseelser. Relativt sett ökade brotten mest i Kajanaland (9 %) och minskade i
Päijänne-Tavastland (12 %) och på Åland (25 %). 188 000 egendomsbrott avslöjades, vilket är
6 600 fall, dvs. tre procent färre än år 2009. Polisen fick kännedom om 27 000 brott mot liv och
hälsa, dvs. lika många som året innan.

Antalet brott i januari-september 2009–2010

Antalet rattfyllerier fortsätter alltjämt att minska. Det är nu som lägst sedan mitten av 1990-talet. Antalet
grova rattfyllerifall minskade med 10 procent och antalet övriga rattfyllerifall med 11 procent från året
innan. Sammanlagt avslöjades 16 000 rattfyllerifall, vilket är en minskning med 11 procent jämfört med
år 2009.

1 200 rån anmäldes, vilket är 10 procent färre än året innan. Antalet är det lägsta under 2000-talet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 18.10.2010
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Under januari–september 2010 anmäldes 648 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 505.
Ökningen beror på att en händelsekedja omfattande flera delgärningar registrerats i en enskild polisanmälan.
Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–september uppgått till i medeltal 505.

Polisen fick kännedom om 25 000 misshandelsbrott, vilket är en procent fler än år 2009. Antalet fall av
grov misshandel minskade däremot med 8 procent. 1 500 sådana fall avslöjades.

15 000 narkotikabrott registrerades, dvs. 10 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet
grova narkotikabrott ökade med 35 procent. 791 sådana fall avslöjades.

Antalet bedrägerier minskade efter att ha ökat under flera år i rad. Under januari–september år 2010
uppgick deras antal till 12 000, dvs. 8 procent färre än året innan.

Antalet skadegörelser har minskat under de senaste åren. Nu avslöjades 37 000 sådana fall, dvs. 5 procent
färre än året innan.

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 –september samt i juli, augusti och september2010 och förändring
jämfört med motsvarande period året innan

FörändringSeptember
2010

FörändringAugusti
2010

FörändringJulil 2010FörändringJanuari-September
2010

-52240 140-54442 408-3 12540 442-6 593329 586ALLA BROTT1)

-2103 864-1243 971-4633 587-1 42929 064-inbrott

-141 241-1141 277391 267-7698 714

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

-91568160-14145-1351 162-rån

854 682-3574 970-3154 537-2 07837 334-skadegörelse

-46813212586

-dråp, mord eller
dråp under
förmildrande
omständigheter

-1302 443-392 8751333 06420524 718-misshandel

975464-65143648-våldtäkt

42 105-3331 988-1952 228-1 96316 429-rattfylleri

2411 797721 766-7015251 33115 025-narkotikabrott

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

1)

2



Antalet äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –september samt i juli, augusti
och september 2010 och förändring jämfört med motsva-rande period året innan

FörändringSeptember
2010

FörändringAugusti
2010

FörändringJulil 2010FörändringJanuari-September
2010

-2 31543 447-2 15242 180-1 55542 73823 119383 024

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

-2 33526 891-1 34128 772-45930 27119 335253 523Fartbegränsningsöverskridning1)

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 2006-2010

20102)20092)200820072006

329 586336 179334 685330 621316 312ALLA BROTT1)

188 186194 818195 474190 250185 888A Egendomsbrott

29 06430 49330 78932 93934 174Inbrott

8 7149 48310 64511 40411 804
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

1 1621 2971 2711 3981 353Rån

120164129150103-grovt rån

37 33439 41243 77440 53836 289Skadegörelse

186161178168200-grov skadegörelse

2 4742 4072 5012 3722 334Förskingring

248201188166163-grov förskingring

11 90212 88711 66410 0199 205Bedrägeri

726790721481617-grovt bedrägeri

26 67926 65027 52127 49424 635B Brott mot liv och hälsa

86811099080Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

236286269278232Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

24 71824 51325 42225 38222 625Misshandel

1 5301 6701 7031 8711 612-grov misshandel

1 8671 6452 0371 8302 095C Sexualbrott

840809901791684Sexuellt utnyttjande av barn

648505617599475Våldtäkt

10 18410 50010 56910 3449 221D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 2671 3171 4411 3101172(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 1371 2281 27911911 081-riktat mot polispersonal

1 6241 7141 8431 7871 709Hindrande av tjänsteman

1 5921 6611 8011 7401 680-riktat mot polispersonal

41 74644 18148 01050 79947 418E Vissa trafikbrott

16 42918 39220 29021 51819 771Rattfylleri

8 6809 65310 82511 77711 191-grovt rattfylleri

60 92458 38551 07449 90447 055F Övriga brott

15 02513 69411 71111 40010 166Narkotikabrott

791585496526520-grovt narkotikabrott

3 3762 8792 4712 4732 334Alkoholbrot/Alkoholförseelse

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

1)

Siffrorna från åren 2009 och 2010 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.2)

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari –
september 2006-2010

20102009200820072006

383 024359 905328 400293 196266 918
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

253 523234 188194 726171 277153 063-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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