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Misshandelsfallen och antalet olovliga tillgrepp av
motorfordon ökade under januari-juni 2011
Korrigering.Offentliggörandet har korrigerats 15.7.2011, de korrigerade punkterna är markerade
med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under det första
halvåret 2011 kännedom om totalt 214 000 brott, vilket var 9 800 fall (5 procent) fler än under motsvarande
period året innan. Under de senaste fem åren anmäldes under januari–juni i genomsnitt 204 000 brott.
Antalet egendomsbrott uppgick till 118 000, vilket var 3 600 fall, dvs. tre procent, fler än under motsvarande
period år 2010. Polisen fick kännedom om 21 000 brott mot liv och hälsa, dvs. en femtedel fler än i
genomsnitt såväl under året innan som under åren 2006-2010. Dessutom bokfördes 252 000 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser.

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Antalet misshandelsbrott under januari–juni var det största under 2000-talet. Dessa brott uppgick till 19
000, medanmotsvarande siffra för året innan var 16 000. Under perioden 2000-2010 anmäldes i genomsnitt
14 000 misshandelsbrott under det första halvåret. Antalet fall av grov misshandel ökade med en procent.
Dessa uppgick till 1 000, medan genomsnittet för de föregående tio åren var 1 100. En del av de lindriga
missfallen hör under allmänt åtal fr.o.m. början av år 2011, dvs. inledandet av förundersökningen är således

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 15.7.2011
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inte längre beroende av offrets vilja. Ändringens inverkan på antalen misshandelsbrott kan ännu inte
uppskattas.

Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 5 300, vilket är sju procent fler än året innan. Sedan början av 2000-talet
har antalet sådana fall mer än halverats.

Rattfyllerierna minskade under de senaste några åren, men nu ökade deras antal. Sammanlagt uppdagades
10 000 rattfyllerifall, dvs. en procent fler än år 2010. Antalet grova rattfyllerifall var oförändrat och övriga
rattfyllerifall ökade med 2 procent.

Antalet anmälda rån var 807, vilket var 12 procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen
kännedom om i genomsnitt 911 rån under januari–juni.

Under det första halvåret 2011 anmäldes 438 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 458.
Under 2000-talet har antalet våldtäkter per år varit i genomsnitt 317. Polisen fick kännedom om 940
sexuella utnyttjanden av barn, vilket är mer än två gånger så många som 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 9 900, dvs. 6 procent fler än under motsvarande period
året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med 3 procent. 466 sådana fall avslöjades.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–juni uppgått till i genomsnitt 6 500. År 2011 uppgick
deras antal till 8 400, dvs. sex procent fler än året innan.

Antalet skadegörelser var något större än genomsnittet, 9 900, för januari–juni under 2000-talet. Nu
avslöjades 24 000 skadegörelser, vilket är 6 procent fler 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 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. Ändringarna inverkar bara lite på jämförbarheten av brott.

2



Antalet brott av viss typ januari – juni samt i april, maj och juni 2011 och förändring jämfört med
motsvarande period året innan

FörändringJuni 2011FörändringMaj 2011FörändringAprili 2011FörändringJanuari-Juni
2011

44941 4422 75542 4941 21135 6249 791214 160ALLA BROTT1)

-1863 6692593 6331393 14854418 130-inbrott

2081 3612931 29208433525 268

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

914426156-1612388807-rån

2395 1151445 2261524 3021 42324 475-skadegörelse

114-6537-551

-dråp, mord eller dråp
under förmildrande
omständigheter

4393 3322723 4668263 4713 42519 387-misshandel

2884431141660-20438-våldtäkt

122 284-1402 026601 8376610 237-rattfylleri

-641 4543981 855-71 5785649 861-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 – juni samt i april, maj och
juni 2011 och förändring jämfört med motsvarande period året innan

FörändringJuni 2011FörändringMaj 2011FörändringAprili
2011

FörändringJanuari-Juni
2011

2 44643 2273 76945 422-1 19041 792-2 720251 677

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

2 94829 864313930 533-1 70626 914-5 803161 742Fartbegränsningsöverskridning1)

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–juni 2007–2011

20112)20102)20092)20082007

214 160204 369207 571207 615206 390ALLA BROTT1)

118 153114 571118 202119 020117 747A Egendomsbrott

18 13017 58618 16418 98020 827Inbrott totalt

2 9913 0212 9502 9273 250i bostad

779725792819959i fritidsbostadshus

2 2122 2962 1582 1082 291i annan bostad

1 9921 8661 9111 9892 049i affärslokal

6 4025 9126 8557 6668 800i motorfordon

6 7456 7876 4486 3986 728-annan stöld genom olovligt intrång

5 2684 9165 5936 3246 936
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

473459553524608-tillgrepp av motorfordon

406417465487485-olovligt brukande av motorfordon

––2–4-grovt olovligt brukande av motorfordon

4 3814 0184 5515 2985 818-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

822221511-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

807719831790839Rån

888410785107-grovt rån

24 47523 05224 45226 89025 509Skadegörelse

9810894108107-grov skadegörelse

1 5451 5451 5581 5841 524Förskingring

137148146119110-grov förskingring

8 4307 9218 8187 3056 522Bedrägeri

600496640467309-grovt bedrägeri

20 6571711317 15417 83917 466B Brott mot liv och hälsa

5156646756Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

156166195202176Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

19 38715 96215 82016 53016 193Misshandel

1 0451 0331 1501 1341 236-grov misshandel

1 6371 2651 1531 2471 210C Sexualbrott

940588618650546Sexuellt utnyttjande av barn

438458330366386Våldtäkt

7 0936 7436 8646 9596 500D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

978868901974845(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

894777838838764-riktat mot polispersonal

1 1191 0661 0861 2351 123Hindrande av tjänsteman

1 0991 0491 0531 2031 092-riktat mot polispersonal

26 04426 13727 22329 69031 606E Vissa trafikbrott

10 23710 17111 66612 72013 522Rattfylleri

5 4415 4486 2086 8437 419-grovt rattfylleri

40 57638 54036 97532 86031 861F Övriga brott

9 8619 2978 6647 4097 332Narkotikabrott

466480386359282-grovt narkotikabrott

2 5582 1041 8821 6101 691Alkoholbrot/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 – 2011 inkluderar också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens kännedom.2)

Tabellbilaga 2. Utveckling av äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse i januari–juni
2007-2011

20112010200920082007

251 677254 397225 206211 079191 137
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

161 742167 545144 069123 025111 154-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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