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Misshandelsfallen och antalet olovliga tillgrepp av
motorfordon ökade under januari-december 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fick polisen, tullen och gränsbevakningen under
januari–december 2011 kännedom om totalt 457 000 brott, vilket var 25 000 fall (sex procent) fler än
under motsvarande period året innan. Under de senaste fem åren anmäldes under januari–december i
genomsnitt 433 000 brott. Antalet egendomsbrott var 260 000, vilket var 12 000 fall, dvs. fem procent,
fler än år 2010. Polisen fick kännedom om 43 000 brott mot liv och hälsa, dvs. en femtedel fler än i
genomsnitt såväl under året innan som under åren 2006–2010. Dessutom bokfördes 504 000 fall av
äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelser..

Misshandelsbrott månadsvis 2010–2011

Antalet misshandelsbrott under januari–december var det största under 2000-talet. Dessa brott uppgick
till 40 000, medan motsvarande siffra för året innan var 33 000. Under perioden 2000–2010 anmäldes i
genomsnitt 31 000 misshandelsbrott under januari–december. Jämfört med året innan ökade antalet fall
av grov misshandel med fyra procent. Dessa uppgick till 2 100, medan genomsnittet för de föregående tio
åren var 2 200. En del av de lindriga misshandelsfallen hör fr.o.m. början av år 2011 under allmänt åtal
,dvs. inledandet av en förundersökning är således inte längre beroende av offrets vilja.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.1.2012
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Antalet fall av olovligt brukande och tillgrepp av motorfordon samt bruksstölder av motordrivet
fortskaffningsmedel uppgick till 12 000, vilket är sju procent fler än året innan. Sedan början av 2000-talet
har antalet sådana fall minskat med mer än hälften.

Sammanlagt avslöjades 22 000 rattfyllerifall, vilket är en ökning med 338 fall jämfört med år 2010. Antalet
grova rattfyllerier ökade med en procent och övriga rattfyllerier med två procent. Under 2000-talet fick
polisen kän-nedom om i genomsnitt 24 000 rattfyllerier under januari–december.

Antalet anmälda rån var 1 600, vilket var sju procent fler än året innan. Under 2000-talet fick polisen
kännedom om i genomsnitt 1 900 rån under januari–december.

Under januari–december 2011 anmäldes 989 våldtäkter, medan motsvarande siffra året innan var 822.
Under 2000-talet har antalet våldtäkter under januari–december i genomsnitt varit 655. Polisen fick
kännedom om 1 500 sexuella utnyttjanden av barn, vilket är 68 procent (593 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 20 000, dvs. tre procent fler än under motsvarande period
året innan. Antalet grova narkotikabrott minskade med fyra procent. Tusen sådana fall avslöjades.

Under 2000-talet har antalet bedrägerier under januari–december uppgått till i genomsnitt 13 000. År 2011
uppgick deras antal till 18 000, dvs. 13 procent fler än året innan.

Antalet skadegörelser var nio procent större än genomsnittet för januari–december under 2000-talet. Nu
avslöjades 55 000 skadegörelser, vilket är 12 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 av år 2009 inkluderar siffrorna också brott som kommit till tullens och gränsbevakningens
kännedom. När det gäller de vanligaste brottstyperna inverkar förändringen närmast på jämförbarheten
av narkoti-kabrott.
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Antalet brott av viss typ i januari –december samt i oktober, november och december2011 och
förändring jämfört med motsvarande period året innan

FörändringDecember
2011

FörändringNovember
2011

FörändringOktober
2011

FörändringJanuari-December
2011

3 47831 6264 03737 4512 60541 05225 188457 147ALLA BROTT1)

6172 941-1223 118-83 7971 17039 686-inbrott

5564268851421 12481311 971

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

511462147-221371031 634-rån

8613 9981 3385 0467305 5255 88055 024-skadegörelse

613-372122114

-dråp, mord eller
dråp under
förmildrande
omständigheter

7093 0815243 0104463 3376 91939 855-misshandel

31818831984167989-våldtäkt

1861 5382291 773121 88533821 500-rattfylleri

1601 3022191 7301091 80959020 243-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 –december samt i oktober, november och december 2011 och
förändring jämfört med motsvarande period året innan

FörändringDecember
2011

FörändringNovember
2011

FörändringOktober
2011

FörändringJanuari-december
2011

-2 26138 0271 37042 0052 86142 515584504 487

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

-1 45427 1032 03829 5203 34029 007-1 470333 787Fartbegränsningsöverskridning1)

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–december 2007–2011 (preliminär uppgift)

20112)20102)20092)20082007

457 147431 959440 438440 209434 996ALLA BROTT1)

259 648247 173255 384256 543250 783A Egendomsbrott

39 68638 51640 68240 78743 241Inbrott totalt

6 6776 4566 4995 9856 547i bostad

1 8161 5261 6711 5821 857i fritidsbostadshus

4 8614 9304 8284 4034 690i annan bostad

4 5324 0884 4764 4064 335i affärslokal

13 82913 48915 00516 10818 350i motorfordon

14 64814 48314 70214 28814 009-annan stöld genom olovligt intrång

11 97111 15812 19613 80914 842
Olovligt brukande eller tilgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet
fortskaffningsmedel

1 5311 4081 521 1 5481 533-tillgrepp av motorfordon

9379109841 0841 077-olovligt brukande av motorfordon

–2314-grovt olovligt brukande av motorfordon

9 4838 8029 64511 11912 193-bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

2036435735-grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel

1 6341 5311 6501 7141 796Rån

206157221181209-grovt rån

55 02449 14450 69856 58453 871Skadegörelse

220240212252222-grov skadegörelse

3 2293 2983 2053 4203 223Förskingring

290325278257210-grov förskingring

17 78615 74117 38616 05513 548Bedrägeri

1 142953987968693-grovt bedrägeri

42 57135 56335 57237 43337 231B Brott mot liv och hälsa

114112115132129Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

311310370361391Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter

39 85532 93632 73534 63834 332Misshandel

2 0782 0062 1212 2722 436-grov misshandel

3 0082 4242 2222 9252 332C Sexualbrott

1 4591 1061 0781 3211 027Sexuellt utnyttjande av barn

989822668919748Våldtäkt

14 35213 54914 01314 47113 752D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning

1 9471 6831 7101 9361 758(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman

1 7641 5021 5901 7251609-riktat mot polispersonal

2 3002 1612 2592 4562 383Hindrande av tjänsteman

2 2582 1092 1912 4032 328-riktat mot polispersonal

53 99653 26656 48961 03665 332E Vissa trafikbrott

21 50021 16223 39825 87727 613Rattfylleri

11 40911 24612 30413 81215 056-grovt rattfylleri

83 57279 98476 75867 80165 566F Övriga brott

20 24319 65318 40515 36415 372Narkotikabrott

1 0241 071883725871-grovt narkotikabrott

5 0924 0423 5293 0663 048Alkoholbrot/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–december
2007-2011

20112010200920082007

504 487503 903488 769435 387379 145
Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott
mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

333 787335 257322 865262 780220 160-fartbegränsningsöverskridning1)

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

1)
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