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Lugusid turvalisusest 
 
 
Siin on Politsei-ja Piirivalveameti kriminaapolitseiosakonna töötajate poolt kirjeldatud  Eestis 
reaalselt juhtunud lood. Soovitame kasutada lugusid arutelu algatamiseks, noorte teavitamiseks 
Eestis kehtivatest seadustest. 

 
  
I MSN-i lugu 
 
Ema avastas, et tema laps on rääkinud MSN-is mitmete meesterahvastega seksist ning 

mehed on saatnud tütrele vaatamiseks veebikaameraga tehtud klippe ja pilte erootilistest 

ning pornograafilistest situatsioonidest. 

 
Politsei selgitab: Antud juhtumi puhul loeb palju tütarlapse vanus, kellele neid pilte saadeti. 
Saajale on see igal juhul ebameeldiv kogemus – hoolimata sellest, kas ta on 10- või 17- aastane. 
KarS § 179 järgi on karistatav nooremale kui 14aastasele isikule pornograafilise teose või selle 
reproduktsiooni üleandmine, näitamine või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemine.  
 
Mida teha 
Õige oleks selline kasutaja kohe blokeerida. Kui oled juba saanud erootilisi või pornograafilisi 
klippe, tuleks säilitada saatja andmed ning saadetud materjalid. Selleks – salvesta saatja aadress; 
kui võimalik säilita MSN-i vestluse logi. Kui sulle ei ole logide salvestamist peale pandud, siis 
kas kopeeri vestlus või tee vestlusest ekraanipilt (screenshot).  
Tuleb teha kõik selleks, et säilitada võimalikult palju vestluse üksikasjadest, sealhulgas saatmise 
aeg (kuupäev ja kellaaeg), saadetud lingid/veebiadressid jne. Säilita ka saadetud klipid. 
Kogu säilitatud materjaliga pöördu kodukohale lähimasse politseiprefektuuri. Prefektuuri 
pöördumise puhul ei ole vahet, kas lähed isiklikult kohale või saadad kogu info e-kirja teel 
(kohati võib see isegi mugavam olla). Kuna paberil on klippe ja logisid keeruline edastada, siis 
pane avalduses kirja, et need on olemas. Säilitatud materjali hoia nii kaua, kuni politsei on 
kopeerinud kõik säilitatud failid ja vajadusel teinud arvuti kõvakettast koopia. 
 
Hea, kui räägid sellest lapsevanemaga või mõne muu täiskasvanuga, keda usaldad. Juhul kui 
sellist isikut ei ole, pöördu julgesti ise politsei poole – politseisse pöördumiseks ei ole 
vanusepiiri. Kindlasti pane politseisse pöördumisel kirja oma andmed- nii on politseil kergem 
sinuga ühendust võtta. Pöörduda võid politseisse nii isiklikult või e-kirja teel.  
 
Politseisse teatamine on vajalik, sest ainult politsei saab lõpetada sellise inimese tegevuse. Sina 
küll blokeerid sellise vestluspartneri, aga tema leiab uue isiku, kellele pornograafilisi klippe 
saata. Reeglina sellised inimesed ei lõpeta oma tegevust enne politsei sekkumist. 
Ja reegel on ikka ja alati – blokeeri, kopeeri, reageeri.  
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II Paroolilugu 

 

Jüri teatab politseile, et on sisse murtud tema elektroonilistesse mail.ru ja hotmail.com 

postkastidesse ning avaldaja kasutajakontodesse sotsiaalvõrgustikes- facebook.com ja 

odnaklassniki.ru. Lisaks on sisse murdmise tulemusena kahjustatud tema sülearvuti Apple 

ja avaldaja nimel alt saadetakse teistele inimestele seksuaalse alatooniga halvustavaid e-

kirju. Kahju on nii moraalne kui varaline.  

 

Politsei selgitab 

Antud juhtumi puhul on tegemist kahe erineva kuriteoga.  

1)KarS § 217- arvutisüsteemile ebaseaduslik juurdepääs koodi, salasõna või muu kaitsevahendi 

kõrvaldamine või vältimine; 

2)võimaliku identiteedivargus- § 157-2. 

Kuigi tegemist on kriminaalkuriteoga, on selle menetlemine keerukas. Antud teoga ei ole 
tekitatud varalist kahju, kuid tihti võib moraalne kahju olla palju suurema mõjuga kui raha 
kaotamine.  
Kuna selle juhtumi puhul on kõik aadressid, kas .ru või .com lõpuga, siis selleks, et saada teada, 
kes sinu kontodel sigatsenud on, tuleb teha päringud Venemaale ning USA-sse. Kahjuks ei ole 
sellised päringud kõige kiiremad ja efektiivsemad ning paljudel juhtudel ei saa me vastust.  
Reeglina sellised kuriteod lahendatakse. 
Kaitse oma kontosid tugevate paroolidega.    
 

III Mängulugu 
 
Karl saatis oma mängu Maplestory 11 paroolid internetituttava MSN-i aadressile. 

Tegemist oli müügitehinguga. Kokku oli lepitud, et internetituttav kannab Karli kontole 

4415.- krooni. Karl ei ole paroolide eest raha saanud ning internetituttav ei ole MSN-i 

enam sisse loginud. 

 
Politsei selgitab 
Tegemist ei ole must-valgelt selge kuriteoga. Juhul kui tegemist on kuritegeliku teoga, siis on see 
kvalifitseeritav KarS § 213 järgi arvutikelmuseks. 
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Kõige parem oleks kui selliseid juhtumeid üldse ei esineks. Igasuguste netist ostmiste puhul tuleb 
olla äärmiselt ettevaatlik – sa ei näe ostjat ega saa hinnata tema usaldusväärsust mitte millegi 
muu, kui tema sõnade alusel. Paroolide müügi juhtumite puhul ostad sisuliselt õhku – sa ei tea, 
kas need paroolid töötavad. Paroolide müüja saab need taas sulgeda ja sinult raha juurde küsida 
(nagu ka antud juhtumi puhul tehti) vms. 
Kui oled sellise kelmuse ohvriks langenud, siis kogu kokku järgnev materjal.  

1. Vestlused müüjaga- nii tehingu kokkulepe, kui ka hilisemad vaidlused tehingu üle( MSNi 
vestlused, e-kirjad jm). Probleemide tekkimisel on soovitatav saata pretensioonid e-kirja 
teel, kuna nii on need kergemini taasesitatavad. Kindlasti on vajalikud nii sinu kirjad, kui 
ka müüja poolt sulle saadetud kirjad. 

2. Rahade liikumist tõendav dokumentatsioon. 
 
Eelnimetud dokumendid saada või vii koos avaldusega isiklikult kriminaalmenetluse 
alustamiseks kodukohale lähimasse politseiprefektuuri. Avalduses kriminaalmenetluse 
alustamiseks pane kirja võimalikult palju fakte – neid ei ole kunagi liiga palju. 
Hea,  kui saad avalduse kirjutamiseks paluda abi mõnelt täiskasvanult. Kui see ei ole võimalik, 
pöördu isiklikult prefektuuri – seal aidatakse sul avaldust kirjutada. 
Säilita internetis tehinguid tehes kogu suhtlus seni, kuni tehing on õnnestunult lõpuni 
viidud. 
 
 
 
 

IV Ostsid auto? 

 

Interneti lehekülje www.osta.ee kaudu on tundmatu isik kannatanu kasutajanime Jänes alt 

ostnud oksjonilt sõiduauto väärtusega 75 000.- EEK. Trahv on kauba väljaostmata jätmise 

eest on 15 000.-EEK. Kannatanu pole sellisel oksjonil osalenud ja seda sõiduautot ostnud. 

 
Politsei selgitab 
Võrreldes eelmise juhtumiga ei ole palju lisada. See on näide sellest, kuidas on tekkinud nö 
topeltohver. Ehk siis – isik on juba kuriteoohver, kuid sellega kaasnevad järelprobleemid 
trahvide näol. Sarnaste juhtumite alla kuuluvad ka SMS-laenu pettused – tõestamine, et sa ei ole 
laenu võtnud, on väga keeruline ning aeganõudev ja ei pruugi alati õnnestuda. Laenusumma aga 
kasvab kogu tõendamise ajal intresside arvel.  
 
 
V Kes tegi? 
 
Keegi on Jane mobiiltelefoni ilma tema teadmata kasutatud. Telefonilt on tehtud kõnesid 

eritariifsele numbrile 15154 neljakümne viiel korral, tekitades varalist kahju 2295.- EEK. 
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Kõnede tegemise ajavahemikul viibis alaealine Jane kodus ning oli kutsunud külla 

alaealised sõbrad Liisa (13a), Peetri (12a), Siimu (10a). 

 
Politsei selgitab 
Taas võimalik arvutikelmus ehk KarS § 213. Parim nõuanne: ära anna oma telefoni mitte 
kellelegi. Isegi siis, kui sa teda hästi tunned.  
 
Loogika on lihtne – mobiiltelefoniga tehtud kõned ja SMSid on tasulised. Hiljemalt järgmise kuu 
alguses näevad vanemad arvet ja siis on pahandust palju. Tasub olla äärmiselt ettevaatlik 
igasugustele viiekohalistele numbritele helistades või sõnumeid saates. Tasuta lõunaid ei ole 
olemas,  ka ei jagata  reeglina tasuta mänge ja helinaid. Nendest teenustest lahti saamine on tihti 
väga keeruline. 
 
Pane ka tähele, et tavaliselt on kuskil kirjas et mingile SMS-ile vastates või internetikeskkonnas 
nö „linnukesi“ tehes oled lepinguga nõustunud ning sellisel juhul ei nimetata seda kuriteoks. Siis 
on see tsiviilvaidlus, mille puhul kahju kannatanu või tema esindaja võib pöörduda 
vastavasisulise hagiga tsiviilkohtusse. Arvestades kogu protsessi keerukust ja maksumust 
(tsiviilhagi esitamine on tasuline) ning kahjusummade suurust, siis reeglina selliste asjade puhul 
tsiviilkohtusse ei pöörduta, kuna lihtsam on telefoniarve ära maksta. Just peamiselt sellega 
arvestades on sellised pettused välja mõeldud.  
 
 
VI Sol-sol-sol 
 
Rein kaotas ära mobiiltelefoni Nokia. Mõne aja pärast tuli talle arve- selgus, et telefoni 

kaotamise päeval oli internetis Rate.ee kontole üle kantud 7500.- EEK.  

 
Politsei selgitab 
Võimalik, et tegemist on vargusega. Kui telefon on varastatud, tuleb pärast varguse avastamist 
esimesel võimalusel telefon sulgeda, et vältida kahjude tekkimist.  
 
Antud juhtumi puhul on Rate.ee kaudu suhteliselt lihtne teha kindlaks isikut, kes Rate.ee kontole 
ülekandeid tegi. Võimalik et see viib isikuni, kes telefoni varastas. Võimatu ei ole, et süüdlane 
on Rein ise, kes väidab, et kaotas telefoni.  
 
 
VII Jälle see telefon.. 
 
Kati sõitis Soome. Kuna Soomes on helistamine kallis, siis andis ta oma tulekust tuttavatele 

teada ja rohkem kõnesid ei teinud. Järgmisel päeval sõitis ta tagasi Tallinnasse. Kodus olles 

avastas ta, et mobiiltelefoni enam jope taskus ei ole. Oma teise mobiiltelefoniga helistas ta 

Tele2 esindusse ja sulges kaardi. Sealt teatati talle, et viimased kõned olid tehtud Eestisse.   
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Mõne aja pärast sai ta TELE2-st SMSi selle kohta, et tema 1000-kroonine limiit on 

ületatud ja saldo seis on 17690.-EEK. Kati ei oska öelda, kus ja millal täpselt mobiiltelefon 

varastati. Tekitatud varaline kahju oli kokku 17564,16.-EEK. 

 

Politsei selgitab 

See on sarnane eelmisele juhtumile. Lisaks võib öelda, et kehtestatud limiitidest ei ole alati abi - 

eriti kui oled telefoniga väljaspool Eestit.  

Nõuanded:kontrolli, et su asjad on ikka sinuga kaasas. Pea meeles, et mobiiltelefon on 

materiaalne väärtus ning sellega tehtavad kõned on tasulised. Telefoni hoia kindlas kohas – kui 

käekotis, siis olgu koti lukk kinni (hea kui oleks topeltlukk); kui jopel on nö põuetasku siis pane 

telefon tasku on lukuga. Igasugused lahtised kotid, teksade tagataskud, jopede lahtised taskud jne 

ei ole head kohad ja moodused telefoni hoidmiseks ning teevad sinu telefonist varastele 

ahvatleva ja kerge saagi. 

                   
 
VIII Pangakaardilugu 
 
 
Isa tegi lapsele Swedbanga kontokaardi. Pojal ei olnud arvel raha ning ka kaart kadus 

(avaldust ei tehtud). Nüüd on sinna kaardile kogunenud suured summad ja selle konto 

kaudu on tehtud mingisuguseid tehinguid. 

Politsei selgitab 
Loo moraal on: hoia oma asju. Pangakaart  on raha, SIM-kaart on potentsiaalne raha. Ära kanna 
ühes kohas korraga kontonumbrit, pangakaarti ja PIN-koodi. Ära jaga oma pangakonto numbrit – 
isegi kui selle „teenuse“ eest raha pakutakse. Oma pangaarve vabalt kellelegi kasutada andmine 
võib lõppeda sellega, et sinu nimele on võetud SMS-laenu või kasutavad kurjategijad sinu kontot 
kuritegelikul teel saadud raha kantimiseks. Samuti tuleb „EI“ vastata,  kui keegi palub sul avada 
konto ning anda kontokaardid kellegi teise kasutusse.   
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Soovitused lapsevanematele 
 

� Räägi oma lapsega, tutvusta talle internetiga seotud ohtusid. 
� Selgita lapsele, et mobiiltelefoni puhul tähendab iga kõne ja sms raha – ära ole kindel, et 

mobiililimiidid kaitsevad sind suurte arvete eest. 
� Usalda, aga kontrolli! Kui oled teinud lapsele arvelduskonto, siis kontrolli vahel, mis seal 

kontol toimub. 
� Katsu saavutada lapsega usalduslik suhtlus. Juhul, kui laps on midagi kaotanud või temalt 

on midagi varastatud, siis aita tal olukorraga toime tulla. Kui laps teab, et vanemad 
hakkavad pahandama, siis varjab ta asja kaotamist viimase võimaluseni. Kui kadunud 
asjaks on mobiiltelefon või pangakaart, siis on oluline, et need suletaks võimalikult 
kiiresti – tundide või päevade pikkused viivitused võivad minna maksma tuhandeid.  

 
 
Kontakt : Anu Baum 
                anu.baum@politsei.ee 
 
 

   


