
VANEMAEALISTE KURITEOOHVRITE
ANALÜÜS 

KRIMINAALPOLIITIKA TEEMALEHT 2021

EESMÄRK 
Anda kriminaalstatistikale tuginedes lühiülevaade vanemaealiste inimeste kuriteoohvriks
langemise kohta.

KOKKUVÕTE 

Politsei andmed 01.01.21-
31.07.21 registreeritud
kuritegude ohvrite kohta.

Andmestik
 

E-toimiku andmed
kuriteojuhtumite
kirjelduse kohta.

Vanemaealistena on käsitletud 65aastaseid ja
vanemaid inimesi.

Lähtutud on maailma terviseorganisatsiooni
jaotusest:

nooremad vanemaealised  (65–74aastased)
keskmised vanema ealised (75–84aastased)
vanemad vanemaealised (vanuses 85+).

Vaatluse all oli 532           
vanemaealise (vanuses
65+) ohvri juhtumit.

Ohvrite arv ei ole võrdne kuritegude arvuga,
kuivõrd ühe kuriteo ohvriks võis langeda mitu
ohvrit ja üks ohver võis langeda mitme erineva
kuriteo ohvriks.

Vanemaealine ohver on enamasti vanuses 65–74
aastat, Eesti kodakondsusega eesti või vene keelt
kõnelev mees või naine.

Vanemaealise ohvriga vägivalla kuritegudest olid veidi
enam kui pooled (55%) perevägivallakuriteod ja veidi
enam kui kümnendik (11%) naabrite vahelised
vägivallajuhtumid.

Vanemaealisi puudutanud varguste puhul oli enamasti tegu
eluruumist toime pandud vargusega, mille käigus varastati
sularaha.

Vanemaealine inimene langes enamasti kehalise
väärkohtlemise (31%), kelmuse (28%) või varguse (17%)
ohvriks. Ligi neljandikul vanemaealisi puudutanud kuritegude
puhul oli tegemist pere vägivallaga. Vanuse tõusuga suurenes
vanemaealise ohvriga kuritegudes vägivalla osakaal.

Vanemaealisi puudutanud kelmuste puhul oli enamasti
tegu väidetavalt pangast tehtud telefonikõnedega,
millega peteti kannatanult välja pangaparoolid ja
tühjendati tema pangakonto.

Mõni vanemaealine ohver oli erivajadusega (voodihaige,
kurttumm, dementne) või oli paigutatud sotsiaal- või
hooldusasutusse. Näiteks kõigist vanemaealise ohvriga
vägivallajuhtumitest toimus ligi kümnendik sotsiaalhoole-
kandeasutuses (sotsiaalkorter, hoole kandeasutus, ühiselamu).



VANEMAEALISTE KURITEOOHVRITE
ÜLEVAADE Enamus (75%) vanemaealistest ohvritest oli noorimas

vanemaealiste inimeste grupis (vanuses 65–74). Vanimad
kuritegude ohvrid olid 2021. aastal ligi 100–aastased.

SOOLINE JAOTUS 

Vanemaealiste (vanuses 65+) ohvrite seas oli naisi 54%
ja mehi 46%, mis on sarnane kõikide kuriteoohvrite
soolisele jaotusele (2020. a olid kuriteoohvritest 53%
naised ja 47% mehed).

Vanuse kasvades naiste osakaal kuriteoohvrite seas
suureneb. Kui 65–74aastastest ohvritest olid 51%
naised, siis 75–84aastastest ohvritest 63% ja vanemate
kui 85aastaste ohvrite seas oli naisi 71%.

Naiste suurem osakaal vanemaealiste ohvrite seas on
seotud üldise vanuselise ja soolise koos seisuga
rahvastikus: naiste osakaal rahvastikus vanuse
kasvades suureneb ja meeste osakaal väheneb.
Statistikaameti andmetel oli 2021. a meeste osakaal
vanuses 65–74 40%, vanuses 75–84 31% ja vanuses
85+ 23%.

Vanemaealiste kuriteoohvrite vanuseline
jaotus, 2021 jaanuar-juuli
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Allikas: politsei- ja piirivalveamet

VANUSELINE JAOTUS 

OHVRI SOOLINE JAOTUS KURITEOLIIGITI

Vanemaealiste jaotus vanuse ja soo kaupa,
2021 jaanuar-juuli
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Ohvrite suhtarv 10 000 samaealise inimese kohta,
2021 jaanuar-juuli

Allikas: politsei- ja piirivalveamet, statistikaamet

Seega võttes arvesse vanemaealiste meest arvu
rahvastikus, on vanemaealiste meesohvrite suhtarv 10
000 mehe kohta mõnevõrra suurem kui vastav suhtarv
naiste seas.

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Vanemaealiste (vanuses 65+) kuriteoohvrite sooline jaotus kuriteoliigiti,
 2021 jaanuar-juuli
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VANEMAEALISTE KURITEOOHVRITE
ÜLEVAADE

MUUD NÄITAJAD

Vanemaealiste (vanuses 65+)
kuriteoohvrite jaotus kuriteoliikide

kaupa, 2021 jaanuar-juuli
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Vägivallakuriteod (44%)

Muud (8%)

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

JAOTUS KURITEGUDE KAUPA

Vanemaealise ohvri (vanuses
65+) kodakondsus
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Vanemaealise ohvri (vanuses 65+) emakeel
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Muu (nt soome, rootsi, ukraina jt) (2%)

Allikas: politsei- ja piirivalveamet Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Vanemaealiste (vanuses 65+) kuriteoohvrite jaotus üksikute kuritegude
kaupa, 2021 jaanuar-juuli
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Allikas: politsei- ja piirivalveamet



VARAVASTASTE KURITEGUDE
VANEMAEALISED OHVRID 

VARAVASTASTE KURITEGUDE JAOTUS 

Vanemaealiste varavastaste
kuritegude ohvrite (65+) jaotus

vanusegrupiti, 2021 jaanuar-juuli
51%

41% 42%

65-74 75-84 85+
0

20

40

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

NÄITEID KELMUSTEST 

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Enamik vanemaealiste ohvritega kelmustest
olid arvutikelmused. 

Peaaegu iga teine varavastase kuriteo ohvriks langenud vanemaealine sattus
kelmuse ohvriks.

Vanemaealise ohvriga varavastaste
kuritegude jaotus, 2021 jaanuar-juuli
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Kelmused, sh arvutikelmused (57%)

Vargus (35%)

Omastamine (4%)

Muud varavastased kuriteod (4%)

Pettur pakkus 83aastasele naisele müüa jalanõusid ja
riideid, mille eest tasumiseks omastas müüja ohvri
pangakaardi koos koodidega ja võttis pangakontolt välja
paarsada eurot.

79aastaselt naabrinaiselt palus teine naaber laenuks
kümme eurot. Ohver andis heauskselt oma pangakaardi
koos paroolidega ja hiljem avastas, et pangakontolt oli
võetud raha välja 10 korda rohkem.

Lapselaps taotles 75aastase voodihaige vanaema
dokumentide abil talle krediitkaardi ning tegi sellelt kontolt
endale ülekandeid.

66aastane mees meelitati alkoholi ja rahaga panga-
kontorisse, kus tema nimele sõlmiti internetipanga leping
ja võeti kokku mitmeid kiirlaene.

Pettur helistas 79aastasele naisele näiliselt panga
telefoninumbrilt eesmärgiga saada ligipääs inimese
pangakontole. Kannatanu kaotas petukõne läbi
tuhandeid eurosid.

74aastane naine sai kõne välismaalt, milles pakuti
võimalust saada paari ülekande eest poole miljoni euro
suurune annetus. Naine tegi ülekandeid paarisaja euro
eest, kuid annetust ei saanud.

67aastasele mehele pakuti internetis suurt tulu teenivat
investeerimisvõimalust. Petturite juhendamisel kandis
ohver petuarvele tuhandeid eurosid, arvates, et
investeerib erinevatesse fondidesse. Loodetud
investeerimistulu ei saadud.

Kelmuse ohvriks langemist märkas
enamasti kannatanu hiljem ise või tuvastas
selle mõni pereliige.

Vanim kelmuse ohver oli 91aastane naine,
kes langes petukõne ohvriks.



VARAVASTASTE KURITEGUDE
VANEMAEALISED OHVRID 

VARGUSED JA MUUD VARAVASTASED KURITEOD  

Vanemaealiste varavastaste
kuritegude ohvrite osakaal vastavas

vanusegrupis, 2021 jaanuar-juuli
51%

41% 42%

65-74 75-84 85+
0

20

40

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

NÄITEID VARGUSTEST

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Vanemaealiste ohvritega vargused seisnesid
enamasti varguses eluruumist, mille käigus
varastati peamiselt sularaha (aga ka näiteks
mobiiltelefone, ehteid, õmblusmasin) või
varguses elamu kõrval- või abihoonest, mille
käigus varastati näiteks tööriistu.

Vanemaealiste ohvritega varguste liigid,
2021 jaanuar-juuli
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Muu vargus (16%)

83aastaselt mehelt varastati kõrvalhoonest võsalõikur ja murutrimmer. Vargusega tekitati kahju 1100
eurot.

72aastane naine avastas, et peale remonditöid olid kodust kaduma läinud ehted.

76aastase mehe garaažist varastati erinevaid tööriistu 3000 euro väärtuses.

82aastane mees avastas, et raamaturiiulist on kadunud piibli vahel olnud ümbrik sularahaga.

87aastane naine avastas, et tema korterist on varastatud tuhandeid eurosid sularaha, ta kahtlustab
varguses oma poega.

Enamasti pandi vargus toime kas
sissemurdmise teel või lahtise akna kaudu,
kui ohvrit ei olnud kodus või ta oli korraks
välja läinud.

Omastamise juhtumites oli vanemaealistelt
ära võetud nii sularaha, tööriistu kui
mobiiltelefone. Enamasti olid vara
omastanud sugulased või tuttavad.



VÄGIVALLAKURITEGUDE 
VANEMAEALISED OHVRID 

VÄGIVALLAKURITEO LIIK 

Analüüsis vaadeldud perioodil langesid
vanemaealised vägivallakuriteo ohvriks
235 korral. Vanemaealise ohvriga
kuritegudest moodustasid vägivalla -
kuriteod 44%.

Vanemaealiste (65+)
vägivallakuritegude ohvrite osakaal

vastavas vanusegrupis, 2021 jaanuar-
juuli
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Allikas: politsei- ja piirivalveamet

PEREVÄGIVALLAKURITEOD 

Vanuses 65+ vägivallakuritegude ohvri ja
toimepanija suhte liik, 2021 jaanuar-juuli
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Vanemaealise ohvriga (65+)
vägivallakuritegude jaotus, 2021 jaanuar-juuli
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Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Kõigist vanemaealistest (vähemalt
65aastastest) vägivallaohvritest 28% olid
vanemad kui 75aastased ja vanimad
ohvrid olid veidi üle 90aastased naised.
Vanuse tõusuga suurenes kuritegudes
vägivalla osakaal.

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

Vanemaealise ohvriga vägivallajuhtumites
oli 57% juhtudel ohvriks naine ja 43%
juhtudel mees. Vanemaealise ohvriga
perevägivallajuhtumites oli naisohvrite
osakaal 74%.

Vanemaealistest vägivallaohvritest veidi enam kui pooled
(55%) langesid perevägivalla ohvriks, veidi enam kui
kümnendik langes naabri vägivalla ning ligi kümnendik
puutus vägivallaga kokku hoolekandeasutuses (sh
sotsiaalmajas, ühiselamus).

Nii nagu kõigis perevägivallajuhtumites, moodustasid
ka vanemaealise ohvriga perevägivalla kuritegudest
valdava osa kehaline väärkohtlemine (79%) ja
ähvardamine (16%).

Kõigist vanemaealise ohvriga kuritegudest
moodustasid pere vägivalla kuriteod 25%. 85aastase või
vanema ohvri puhul oli kõikide vägivallajuhtumite puhul
tegemist perevägivallaga.



VÄGIVALLAKURITEGUDE 
VANEMAEALISED OHVRID 

Esines üksikuid juhtumeid, kus vägivald seisnes oma eaka
vanema hooletusse jätmises.

93aastane ema elas koos erivajadusega ja
alkoholisõltlasest pojaga, et poega abistada. Politsei
on käinud korduvalt kohapeal. Naabrid ei soovi enam
politseid teavitada, kuna ema enamasti ütlusi ei anna
ja varjab, et saab poja käest peksa ning selgitab
sinikaid ja muid vigastusi kukkumisega.

Vanemaealise ohvriga perevägivallajuhtumites oli ohvriks
enamasti eakas ema ja vägivallatsejaks täiskasvanud
poeg või tütar, kes sageli oli vägivalla tarvitamise ajal
alkoholijoobes.

NÄITEID HOOLETUSSE JÄTMISEST

MUUD VÄGIVALLAKURITEOD

Joobes kasupoeg läks kõigepealt kallale oma emale ja
seejärel ema kaitseks vahele astunud isale.

Üks majaelanik hoiab välisust lahti, et kass saaks välja käia.
Teisele majaelanikule see ei meeldi, sest siis läheb koridoris
külmaks ja ta sulgeb avatud ukse. Trepikojas kokku
juhtudes tekkis kahe naabri vahel lahtise ukse teemal
vaidluse ja tüli käigus üks naaber küünistas ja lõi kepiga
81aastast naabrinaist.

Poeg oli hoidnud nädalaid oma eaka ema
surnukeha korteris ja jätnud ta matmata.

Vallavalitsuse töötaja tuvastas korterist halvas tervislikus
seisus 73aastase mehe, kes elas koos enda tütre ja tema
mehega. Vanemal mehel diagnoositi haiglas
koroonaviirus, kopsupõletik ja südamepuudulikkus.

NÄITEID NAABRITEVAHELISEST VÄGIVALLAST

Vanemaealisi ähvardasid tapmisega enamasti pereliikmed (68%) –
abikaasa, täiskasvanud poeg, lapselaps. Naabrite toime pandud
vanemaealiste ähvardamisi oli veidi enam kui viiendik (21%).

Röövimise ohvriks langes vaadeldud perioodil üheksa vanemaealist,
keda rööviti poe ees, panga-automaadi juurest lahkudes, bussi pealt
maha tulles, maja ees, ühiselamus. Pooled röövimised pandi toime
Ida-Virumaal. Vanematelt inimestelt rööviti enamasti vägivalda
kasutades raha või kott isiklike asjadega. Enamasti pani avalikus
ruumis toimunud röövimise toime ohvrile võõras inimene, eluruumis
langeti tuttava inimese poolt röövimise ohvriks.

NÄITEID PEREVÄGIVALLAST

Alkoholijoobes naabril tekkis soov keset ööd arutada teise
naabriga maja ühisruumide kasutamise küsimusi. Tekkis
vaidlus ja konflikti käigus sai viga 69aastane naabrimees.

Vanemaealiste eluvastaste kuritegude puhul moodustasid suure osa
ettevaatamatusest surma põhjustamise juhtumid - tulekahju
tagajärjel hooldekodus toimunud surmajuhtumid.


