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On innustav, kui nii palju inimesi usub su ideesse 
enne, kui nad midagi reaalselt lugeda saavad… Ma 

siiralt loodan, et see raamat on täpselt selline, 
nagu lootsite. 
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Selle raamatu kirjutamine on olnud põnev teekond, 
mis on mind kokku viinud vanade tuttavate ning uute 
ja põnevate inimestega, kes kõik on raamatusse oma 
jälje jätnud. 

Esmalt tahaksin tänada Aeti, kelle entusiasm ja 
ettevõtmised on mänginud raamatu sünni juures 
peategelase rolli, ja keda pean selle raamatu heast 
haldjast ristiemaks. 

Suure AITÄHI tahan saata Birgyle ja veebikonstaabel 
Maarjale, kes leidsid aega tagasiside ja julgustavate 
sõnade jaoks. 

Väga nauditav on olnud koostöö Pärliga, kes 
hoolimata oma noorest east, oskab väga hästi mu 
mõtteid paberile joonistada. Ma siiralt loodan, et ma 
nüüd kogu Su talvist vaheaega tööga ära ei sisustanud! 



Väga palju inspiratsiooni on andnud selle raamatu 
jaoks mu kümne aastased kaksikud Mirjam ja Oliver ja 
nende sõbrad, klassikaaslased ja toredad noored 
Laagri Roboringist. Samuti pean tänama oma ema, kes 
alati on valmis lapsi endale külla kutsuma, kui mul on 
vaja veidi rahu ja vaikust, et mõtted kirja panna. 

Mainimata ei saa jätta ka Maid, kes alati oli valmis 
pakkuma konstruktiivset kriitikat ja häid ideid. 
Kursaõde Õnnet, kes ruttas appi hea nõu ja 
kontaktidega ning kõiki teisi sõpru, kes oma positiivse 
suhtumise ja aktiivse kaasamõtlemisega aitasid 
hetkedel, mil asjad tundusid kontrolli alt väljuvat. 

Tegelikult oli veel kümneid inimesi ja organisatsioone, 
kes andsid suurema või väiksema panuse, et see raamat 
ilmuks. Kõigile teile tahan öelda: 

 

 

 
SUUR SUUR  

AITÄH! 
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Alustades selle raamatu kirjutamist, oli mu sooviks, et 
lapsevanemad ja õpetajad oskaksid õpetada lapsi 
internetis turvalisemalt liikuma. Kui käsikirja valmis 
sain, ning seda oma valdkonna ekspertidel ja tuttavatel 
lapsevanematel lugeda palusin, hakkas korduma 
kommentaar, et tegelikult on see raamat ju kõigile. 

Tõtt-öelda ongi nii. Mõnikord võib juhtuda, et lapsed 
on paljust teadlikumad kui nende vanemad ja õpetajad. 
Siit raamatust leiad loo õpetajast, kes ühe mõtlematu 
kliki pärast sattus vanglasse. Saad lugeda auväärses 
eas poliitikute rumalustest ning sellest, kuidas näiline 
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anonüümsus internetis tõi mitmetele Eesti arstidele 
soovimatut tähelepanu. 

See raamat ei ole õpik ega teatmeteos. Pigem on see 
meelelahutuslik käsiraamat, mis annab ülevaate 
digimaailma telgitagustest. Siit leiad näiteid elust 
enesest, põnevaid fakte ning praktilisi ülesandeid.  

Lapsevanemate ja õpetajate jaoks on see veidi ka 
eneseabi käsiraamat, mis aitab lahti saada piinlikkus-
tundest laste ees, kui nad mõnda asja ei tea. Olen ise 
20 aastat arvutitega tegelenud ja ülikoolis sel teemal 
mõned päris keerulised ained läbinud. Olen kogenud 
mängusõltuvust, käinud online-kohtingutel ja 
kasutanud sadu veebiteenuseid. Ometi õpin ka mina 
tihti uut arvutite ja interneti kohta oma 10-aastastelt 
lastelt. See on tegelikult isegi tore, sest neile hirmsasti 
meeldib õpetada. 

Raamatus on 16 peatükki erinevate teemade kohta, 
millega internetis tihti kokku puutume. Iga peatüki 
lõpus on ka nõuanded, kuidas teemat seletada 
algklassilastele neile arusaadavas keeles.  

Kui mõni teema rohkem huvi pakub, leiad raamatust 
ka viited lisamaterjalidele. Kõik viited leiab ka 
klikitaval kujul lehelt  

kool.digiabi.ee/turvaline-internet 

Turvalist seiklemist digimaailmas!  
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2017. aastal oli Facebookis 2 miljardit aktiivset 
kasutajat. Kui Facebook oleks riik, oleks tegemist 
maailma suurima riigiga, kus elaks rohkem inimesi kui 
Hiinas, USA-s, Venemaal ja Mehhikos kokku. Sinna 
sisse logides astume rahvaste paabelisse, kus ühe kliki 
kaugusel on maailma rikkad ja mõjukad, kuid 
samamoodi petturid, mõrvarid ja Ladina-Ameerika 
narkoparunid. Facebook püüab luua illusiooni, et 
sinna sisse loginuna oleme ümbritsetud pere-
liikmetest, sõpradest ja kohalikust kogukonnast, kuid 
see on lihtsalt näiline seebimull, mis esimesel 
kokkupuutel mõne terava esemega vaikse popsatusega 
olematuks muutub. 

Seejuures ma ei väida, et Facebook oleks kahjulik 
nähtus. See on hõlbustanud leida kadunud lapsi ning 
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aidanud hädasolijaid. Ühest spontaansest postitusest 
kellegi seinal on kasvanud välja põnevaid projekte, mis 
on muutnud maailma paremaks paigaks. Facebook on 
lihtsalt tööriist – nagu Šveitsi armee nuga, mis aitab 
püstitatud eesmärke saavutada. 

Muidugi on siinkohal oluline mõista, et Facebook ei ole 
ainuke sotsiaalmeedia kanal. Ta on lihtsalt suurim ja 
üks tuntumatest, kuid erinevaid kohti, kus sõpradega 
suhelda ja maailmaga sotsialiseeruda, on tegelikult 
lõpmatu hulk. Eesti koolinoorte hulgas on populaarsed 
näiteks Instagram, YouTube ja Snapchat, täiskasva-
nud kasutavad lisaks Facebookile ka LinkedIn'i ja 
Twitteri võrgustikke. 

Tegelikult ongi sotsiaalmeedia paljudele interneti 
sünonüümiks. Seega, kõik need teemad, mis järgne-
vates peatükkides käsitlust leiavad, on ühel või teisel 
viisil seotud. Nõnda oleks ehk esmalt mõistlik selgi-
tada, mis on tavalise veebilehekülje ja sotsiaalmeedia-
keskkonna erinevused. 

Tavaline veebileht (selle kohta kasutatakse tihti ka 
väljendit Web 1.0) on üldjuhul pigem staatiline. Seal 
esitatud info on ühe (või paari) inimese poolt lisatud ja 
ainult nemad saavad seda muuta. Ülesehitus on lehel 
selline, et iga üksik külastaja saab sisu tarbida. Näiteks 
mõnd e-poe lehte vaadates või Delfist uudiseid lugedes 
ei ole ju absoluutselt oluline, kas ka sinu sõbrad 
külastavad neid lehti või mitte – informatsioon sellest 
ei muutu. Sotsiaalmeedia keskkond (see müstiline 
Web 2.0) on dünaamiline, sisu loovad ja tarbivad selle 
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kasutajad. Sotsiaalmeediakanal ei saa toimida ainult 
ühe kasutaja baasil – ilma võrgustikuta puuduks sel 
üksikkasutaja jaoks väärtus. Ma võin teha täpselt 
samasuguse funktsionaalsusega lehe nagu Facebook, 
kuid ilma suure hulga kasutajateta oleks tegu äärmi-
selt igava ja mõttetu lehega. Suurtel võrgustikel nagu 
Facebook, Instagram jt on küllaltki monopoolne 
seisund – nende kasutajate baas on niivõrd suur, et iga 
lisanduv kasutaja leiab sealt kohe sõpru ja tuttavaid, 
kelle võrgustikuga liituda. 

Selle üle, kas sotsiaalmeedia kontot peaks omama või 
mitte, võib vaielda sama tuliselt ja pikalt kui poliitika 
või lastekasvatusmeetodite osas. Levinuimad poolt-
argumendid mõne sotsiaalkanaliga liitumiseks on 
tavaliselt järgmised: sõprade tegemistega kursis 
olemine, sarnaste huvidega (või muredega) inimeste 
leidmine ning meelelahutuslik komponent. Vastu-
argumentideks on üldjuhul mõttetu ajakulu, 
privaatsuse vähenemine, aktiivse virtuaalse suhtlemise 
järgi vajaduse puudumine ning muidugi erinevad 
sotsiaalmeedia kasutamisega seotud ohud.  

Kuna sotsiaalmeedia kasutamisega kaasnevate iga-
päevaste ohtudega – millega iga kasutaja silmitsi võib 
seista – saab tutvuda järgnevates peatükkides, annak-
sin siinkohal väikese ülevaate kõige populaarsematest 
sotsiaalmeediakanalitest Eestis. 



14

Facebook pikemat tutvustamist ei vaja – tegu on 
kohaga, kus saab jagada sõprade või terve maailmaga 
igasugust infot: tekstid, lingid, fotod, videod jne. 
Facebook Messenger on muutunud üheks enam-
kasutatavaks suhtluskanaliks ning hiljuti lõi Facebook 
eraldi rakenduse Messenger inimestele, kes Facebooki 
kontot luua ei taha, kuid kel on vaja osaleda Facebooki 
grupivestlustes. Ametlikult on Facebooki lubatud 
konto teha alates 13. eluaastast ja kui konto teeb 
noorem laps, valitakse varasem sünniaasta. Selles 
peitub ka päris suur oht, kuna tihti valitakse vanus, 
mis näitab kasutajat täisealisena ning Facebook ei oska 
automaatselt rakendada lastele mõeldud privaat-
sussätteid. 

Kuigi paljude jaoks asendab YouTube telekanaleid, on 
siiski tegu sotsiaalmeediakanaliga, kus enamik sisust 
on kasutajate loodud. Lisaks videote üleslaadimisele on 
võimalik teha erinevaid loendeid videotest, neid 
avalikult oma kontol jagada, kommenteerida ja 
hinnata. Järjest populaarsem funktsionaalsus on ka 
otseülekande (live-feed) võimalus. YouTube on seotud 
kasutaja Google’i kontoga, milles samamoodi on 
ametlik vanusepiir 13 aastat. Siin tekib aga loogiline 
konflikt, kuna paljud lapsed saavad omale nutitelefoni 
kooli minnes ja turvalisem on teha lapsele eraldi konto 
(vanemate kontoga telefoni sidudes saab laps teha ka 
vanemate krediitkaardiga Play-poest oste). 
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Instagram on eelkõige piltide jagamiseks mõeldud 
sotsiaalmeediakanal ning tegelikult kuulub ka see 
Facebookile. Kasutajad saavad jagada pilte, albumeid 
või lühikesi videoklippe. Algusaegadel tagas 
Instagramile kiire populaarsuse võimalus lisada foto-
dele filtreid ja muuta need põnevamaks. Instagrami 
eripära on see, et kontot luues määrab kasutaja, kas 
tegu on avaliku või privaatse kontoga ja üksikutel 
postitustel erinevaid privaatsussätteid kasutada ei saa. 
Kontot saab küll hiljem kas avalikuks või privaatseks 
muuta. Kuni konto on avalik, saab igaüks sind jälgida 
(follow), samal ajal kui privaatse konto puhul võib 
kasutaja ise otsustada, keda oma piltidele ligi lubada ja 
keda mitte. Kontot on lubatud teha alates 13. 
eluaastast. 

Populaarne suhtlusvõrgustik koolinoorte seas. Algselt 
pakuti Snapchatis võimalust saata piltsõnumeid, mis 
pärast avamist 15 sekundi jooksul kustusid. Lisaks on 
seal võimalik fotodele teha põnevaid täiendusi: 
erinevaid loomanägusid ja muud taolist. Snapchati 
suurim müüt on see, et kasutaja teab alati, kas sõnumi 
saaja on saadud sõnumi enda jaoks salvestanud või 
kustutanud. Tõepoolest, süsteemisiseselt salvestades 
jääb märge ja programm annab teada, kui sõnumist on 
tehtud ekraanipilt (screenshot), kuid alati on võimalik 
ekraani salvestada teise seadmega ning sellest ei jää 
maha ühtegi jälge. Kontot on lubatud teha alates 13. 
eluaastast. 



16

Koht, kus on võimalik üles laadida isiklikke albumeid 
erinevate piltidega – see on suurepärane võimalus 
näiteks inimestele, kes tegelevad käsitöö, fotograafia, 
moe või mõne muu alaga, kus visuaal on oluline 
inspiratsiooniallikas või turundusmaterjal. Kontot on 
lubatud teha alates 13. eluaastast. 

Tänu USA presidendile Donald Trumpile on tänaseks 
küllap igaüks vähemalt korra seda nime kuulnud. 
Algselt oli tegu lehega, kus sai saata ainult 144 
tähemärgi pikkuseid lühisõnumeid. Nüüd on 
funktsionaalsust täiendatud ning jagada saab fotosid 
ja linke, kuid põhiline säuts on ikkagi 1–2 lühilauset 
koos teemaviitega (ingl hashtag – näiteks #turvaline-
internet). Twitter on olnud kasulik just suurte kriiside 
või sotsiaalsete liikumiste korral, kuna teemaviidete 
süsteem annab võimaluse laiemaks avalikuks diskus-
siooniks. Kontot on lubatud teha alates 13. eluaastast. 

Pigem tööalane suhtlusvõrgustik, kuhu saab üles 
panna enda CV, küsida sõpradelt ja kolleegidelt 
soovitusi oma oskuste kohta ning jagada ka postitusi. 
Viimasel ajal liigub LinkedIn jõudsalt ka töö-
vahenduse valdkonda ja Eestiski on juba päris palju 
firmasid, kes peavad LinkedIni üheks olulisemaks 
värbamiskanaliks. Kontot on lubatud teha alates 16. 
eluaastast. 
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Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et ametlikult ei tohiks laps 
ühtegi sotsiaalmeedia kontot omada enne 13. sünni-
päeva. Reaalsus on muidugi teine – tüdrukud 
hakkavad sotsiaalmeediat aktiivsemalt kasutama 3.–4. 
klassis ja poisid 5.–6. klassis. See on muidugi pere 
otsus, kas lubada lastel avada kontod enne lubatud iga 
või mitte, kuid kindlasti tasub jälgida, et laps ei paneks 
oma sünniaastaks liiga vale numbrit. Paljudes 
keskkondades on alaealiste jaoks loodud eraldi 
privaatsussätted, kuid need toimivad vaid juhul, kui 
kasutaja vanus on võimalikult korrektne.  
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Justine Sacco oli 30-aastane naine, kes töötas 
rahvusvahelises firmas kommunikatsioonijuhina. 
2013. aastal otsustas ta külastada oma peret Lõuna-
Aafrikas ning Heathrow’ lennujaamas lennukit 
oodates postitas Twitteris säutsu: „Lähen Aafrikasse. 
Loodan, et ei saa AIDSi. Teen lihtsalt nalja. Ma olen ju 
valge!“ 

Sel hetkel oli tal Twitteris 170 jälgijat. 30 lennujaamas 
veedetud minuti jooksul ei tulnud postitusele ühtki 
reaktsiooni. Siis lülitas naine telefoni välja ja istus 
lennukile. Reis kestis 11 tundi. 

Kui lennuk kohale jõudis ja Justine uuesti telefoni sisse 
lülitas, hakkasid kohe tulema erinevad kõned ja 
sõnumid. Selgus, et 11 tunni jooksul oli tema säuts 

Kuvatõmmis Justine Sacco säutsust (allikas: Huffingtonpost) 
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muutunud üheks kõige enam tsiteeritavaks sõnumiks 
Twitteris ning seda jagati tuhandeid kordi. Ühtlasi oli 
sellest saanud uudis, mida kajastasid meediavälja-
anded üle maailma. Kuigi Justine kustutas oma algse 
sõnumi, ei peatanud see info levimist. Teised kasutajad 
olid salvestanud hulgaliselt ekraanitõmmiseid ja 
pigem motiveeris see solvunud inimesi teemat veel 
aktiivsemalt üleval hoidma.2  

Sellel lool pole õnnelikku lõppu – naine vallandati ja 
kogu jama jääb teda saatma läbi elu. Aga see on hea 
näide, kuidas sotsiaalmeedias võib vähem kui 140 
tähemärgi ja poole ööpäevaga aastatepikkusele tööle ja 
kogutud mainele vee peale tõmmata.  
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Kuigi täiesti piisab, kui inimesel on igapäevaseks 
kasutamiseks maksimaalselt 2–3 põhilist sotsiaal-
meedia kontot, ei tee lapsevanema rollis kindlasti paha 
olla kursis veidi laiema valikuga: 

 Mine Twitterisse aadressil twitter.com/search-
home ja püüa leida mõned säutsud sind 
huvitaval teemal. 

 Pinteresti otsingut ei saa kahjuks ilma kontota 
kasutada, aga kui sulle pakub huvi käsitöö, 
kokandus või meisterdamine, loo konto 
pinterest.com lehel ja vaata seal ringi. 

 Ka Instagramis saab ringi kolada ilma kontot 
tegemata. Mine vaata, milliseid pilte Eesti kohta 
on postitatud 
instagram.com/explore/tags/eesti/. Seejärel 
saad juba üles otsingukasti sind huvitava 
otsingusõna kirjutada või mõnda kasutajat 
otsida. 

 LinkedIn nõuab andmete vaatamiseks kontot, 
aga antud portaali soovitaksin igal juhul konto 
teha. See on suurepärane võimalus enda 
Google'i otsingutulemusi ise paremini hallata. 
Praegu aktsepteerivad juba paljud firmad 
paberkandjal CV asemel ka linki LinkedIn 
profiilile. 

 Snapchat nõuab konto loomist ja see tasub teha, 
kui su laps on aktiivne kasutaja. 
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Kui laps loob konto sotsiaalmeediasse, on see kaudselt 
umbes sama, kui ta läheks kooli. Me ju ei seleta 
esimesse klassi minevale lapsele kõike, mis me kooli 
kohta teame? Pigem anname talle juhiseid ja soovitusi 
samm-sammult. Sama loogika toimib ka sotsiaal-
meediaga. Oluline on mõista, et see on üks koht, kus 
laps toimetab omapäi ja seal toimuv on tema jaoks 
oluline.  

Niisiis, kui uurite õhtul lapselt, kuidas koolis läks, 
küsige sedagi, kuidas tal läks Facebookis/ 
Snapchatis/Instagramis jne. Kas ta leidis seal äkki uusi 
sõpru või nägi midagi põnevat? Kahjuks vastas EU 
Kids Online'i uuringus 35% noortest vanuses 9–16 
aastat, et nende vanemaid ei huvita, mida nad 
internetis teevad. See number on masendavalt suur ja 
loodan, et kui sa enne pole huvi tundnud, siis järgmine 
kord lapsega suheldes seda juba teed. 

Kõige parem oleks end hoida pidevalt kursis 
rakendustega, mida su laps sõpradega suhtlemiseks ja 
info tarbimiseks igapäevaselt kasutab, ja neid ka ise 
kasutama õpiksid. Mina isiklikult keeldudesse ei usu – 
pigem eelistan lapsega kokkulepet, et ta võib teha 
konto hetkel populaarsesse rakendusse või sotsiaal-
meediakanalisse tingimusel, et ta kutsub ka mind 
sinna ja lisab sõbralisti. Vajadusel vaatame ka koos üle 
konto seaded ning muudame neid privaatsemaks. 
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Näiteks kaks aastat tagasi oli vähemalt Laagri kooli 2. 
klassi tüdrukute seas väga populaarne rakendus 
Musical.ly, kus sai postitada lühikesi karaoke-stiilis 
muusikavideoid. Neiud olid teinud kontod oma päris-
nimedega, popvideoid üritati järgi teha voodil lebades 
või oli video tehtud segamini toa taustal. Selle asemel, 
et niisugust tegevust ära keelata, oli mul nüüd mitu 
head teemat, mida lapsega läbi arutada. Kuigi 
tänapäeval ei ole see rakendus enam nii populaarne mu 
oma lapse tutvusringkonnas, on need teadmised üle 
kantavad ka teistele muusikarakendustele.  

Mida me sellest õppisime? 

● EesnimiPerekonnanimi ei ole sotsiaalmeedias 
alaealiste jaoks sobiv kasutajanimi. 

● Fotodel ja videotel peab alati korrektselt riides 
olema – liiga paljastavad riided ei ole sobilikud. 

● Tuba peab olema korras ja taust neutraalne. 

● Video taustale ei tohiks jääda inimesi, kes ei 
ole andnud oma nõusolekut osalemiseks. 
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Klikitavad lingid leiad lehelt kool.digiabi.ee/turvaline-internet 

EU Kids Online – põhjalikud uuringud ja ülevaated 
noorte internetikäitumisest. Võimalik tutvuda 
Euroopa riikide trendidega üldiselt või vaadata 
konkreetsemalt Eesti uuringu tulemusi. 
lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/ParticipatingCoun
tries/estonia.aspx 

Metrix.Station – statistikat Eesti veebilehtede ning 
Facebooki lehtede külastatavuse ja fännide kohta. 
metrix.ee 

Targalt Internetis – leht, mille eesmärgiks on tõsta 
lapsevanemate teadlikkust interneti kasutamisel ja 
vähendada noorte riskikäitumist internetis. Lehelt 
leiab materjale nii noorte, lapsevanemate kui 
õpetajate jaoks. 
targaltinternetis.ee 

Nutitelefonid ja seadus | Päriselt ka või? – hea 
ülevaade erinevatest seadustest, mida noored peavad 
internetti kasutades teadma. 
pariseltkavoi.ee/noortele/vastutus 
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Kujuta ette olukorda, kus hommikul ärgates seisab 
sinu voodi kõrval väike hallides riietes tundmatu, kes 
kirjutab usinalt oma märkmikusse su täpse ärkamise 
kellaaja! Ta järgneb sulle vannituppa ja kööki, istub 
auto tagumisel istmel, kui viid lapsi kooli ja ise tööle 
sõidad. Koosolekutel varjub ta kuskile potilillede taha 
ning ainus, mis tema olemasolust märku annab, on 
pliiatsikribin paberil. Ja nii kuni selle hetkeni, kui sa 
õhtul uuesti unne jääd. On ju jabur mõte? Kes üldse 
kannataks sellist asja välja, et täiesti võõras inimene 
iga tema tegemist täpselt jäädvustab? 

Ometigi toimub täpselt selline asi internetis, kus iga 
meie liigutus kuhugi serveritesse salvestatakse. Iga 
kord, kui me avame arvuti või nutiseadme, alustame 
me tegelikult virtuaalset rännakut. Sõltuvalt sellest, 
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mida ja kuidas me teeme, on meie virtuaalne jalajälg 
kas pealiskaudne, mida suudab jälitada ainult kogenud 
jäljekütt, või sügav, mis igaühele teravalt silma 
hakkab. 

Ainuke võimalus, kuidas seda jalajälge mitte jätta, on 
internetti üldse mitte minna. Ma tunnen üksikuid, kes 
suudavad oma virtuaalse jalajälje peaaegu nähtama-
tuna hoida, kuid see nõuab põhjalikke teadmisi 
võrgutehnoloogiast ja pidevat pühendumist. Kahtlus-
tan, et nemad seda raamatut lugema ei juhtu, kuna 
saavad endale vajaliku info spetsiifilisest eriala-
kirjandusest. 

Siinkohal tuleb ka meeles pidada, et Eesti on oma 
olemuselt e-riik, kus kõik riiklikud andmebaasid on 
digitaliseeritud. Ja kuigi enamikule sellele infole päris 
igaüks ligi ei pääse, on päris palju infot kättesaadav ka 
sisse logimiseta. Kui juba näiteks isikukood on 
internetis leitav, on  selle abil on võimalik veelgi 
rohkem infot kätte saada. Kuna isikukood ei kuulu 
delikaatsete isikuandmete hulka, on selle leidmine iga 
internetis viibija jaoks kõigest paari hiirekliki 
kaugusel, kui su kohta on midagi avaldatud Ametlikes 
Teadaannetes või oled mõne organisatsiooni juhatuse 
liige. 

Kui jätta välja ametlikud riiklikud registrid, jätab 
tavainimene internetti üldjuhul kahte tüüpi jalajälgi: 
passiivseid ja aktiivseid. Passiivse jalajälje parimaks 
näiteks on need väikesed hoiatused, mida kohtame 
praegu igal pool ja mis kõlavad umbes nii: „Sellel 
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veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasuta-
mist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.“ Tegu 
on ingliskeelse sõna cookie otsetõlkega ja see ei 
tähenda mitte seda, et kuskil ootab üks mõnus magusa 
kraami vaagen samal ajal, kui sa lehel surfad, vaid 
pigem tasuks meenutada Hansukese ja Gretekese 
muinasjuttu, kus lapsed puistasid maha leivapuru oma 
teekonna tähistamiseks. Erinevalt muinasjutust on 
veebilehtede küpsisepuru märksa vastupidavam,  
annab võimaluse su käitumist salvestada ja analüüsida 
ning vastavalt sellele lehe sisu kohandada või reklaame 
näidata. 

Näiteks külastades mõnd kuulutuste portaali või 
veebipoodi, võid hiljem avastada, et ükskõik kuhu sa ka 
ei läheks, on antud lehe reklaamid sind ikka saatmas. 
Seda tehaksegi läbi passiivse digitaalse jalajälje. 
Nõustudes küpsiste kasutamisega, lubad sa salvestada 
oma arvutisse väikese programmijupi, mida järgnevad 
leheküljed loevad, käitudes sellele vastavalt.  

Loomulikult on suurem osa internetis tekkivatest 
probleemidest seotud meie aktiivse digitaalse 
jaljäljega. Aktiivseks digitaalseks jalajäljeks on 
igasugused sisselogimised, postitamised ja isegi like-
nupu vajutamine mõne postituse juures. Iga pisemgi 
tegevus salvestatakse ning lisatakse andmebaasi. Kui 
andmeid on kogunenud piisavalt, saab inimesest 
kokku panna päris täpse pildi ning kasutada neid 
andmeid manipuleerimiseks (näiteks valimistel). 
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Tegelikult ei tasu jätta endast nii kergelt loetavat 
digitaalset jalajälge. Üheks võimaluseks on laikida 
näiteks Facebookis lehti, mis su profiiliga tegelikult ei 
sobitu. Google salvestab kõik otsingud ja vahepeal 
tasuks otsida asju, mis sulle huvi ei paku, et nende 
algoritme segadusse ajada. Muidugi tekib siin 
dilemma, sest mida paremini Facebook ja Google meid 
tunnevad, seda asjakohasemat sisu ja otsingutulemusi 
nad pakkuda saavad. Aga teadmine on võim, seega 
tasuks ikkagi mõelda, kui suurest osast oma 
privaatsusest oled mugavuse nimel nõus loobuma? 
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Eelmisel aastal enne jõule tekkis mul soov üllatada 
sõpru ja tuttavaid paberil jõulukaartidega. Aga kuna 
ma elan pigem digitaalset elu, avastasin, et tean 
kõigest üksikute tuttavate tiguposti aadressi. Mitte 
kuidagi ei tahtnud neilt seda infot tol hetkel ka uurima 
hakata, kuna üllatusmoment oleks kohe kadunud. 

Nii ma siis istusin 50 nime ja ainult paari aadressiga, 
ning nuputasin, kuidas kõikvõimsast internetist 
vajalik info üles leida. Keegi ei lisa ju oma avalikule FB 
profiilile koduaadressi! Seega tuleb olla veidi kavalam. 
Esimene asi, mida kasutasin, oli Endomondo.com leht. 
Tegu on mobiilirakendusega, millega saab ülevaate 
oma treeningutest ning kui oled kellegi sõbralistis, 
näed ka kaarti koos läbitud trajektooriga. Seega ei ole 
üldse keeruline välja selgitada, kust inimene tavaliselt 
oma treeninguid alustab ja kus lõpetab ning siis peab 
lihtsalt minema Google Mapsi4 või Maa-ameti 
kaardile5 ja vaatama, mis selle maja täpne aadress on. 
Tunnike sahmerdamist ja juba olid pooled aadressid 
olemas!  

Samas on mul tutvusringkonnas ka hulk inimesi, kes 
sporti ei tee või on piisavalt soliidses eas, et igasugu-
seid rakendusi mitte kasutada. Neist enamike nime 

                                                
4 Google Maps. maps.google.com 
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guugeldades selgus, et nad on vähemalt ühe ettevõtte 
juhatuse liikmed ning õnneks on äriregistri andme-
baas6 ju täiesti avalik. See on tegelikult hämmastav, 
kui paljud oma ettevõtte koduaadressile registree-
rivad! Nii oligi mul üle 80% vajalikest aadressidest käes 
ja ainult viimase kümne puhul pidin kasutama veidi 
vanamoodsamaid meetodeid aadresside välja 
selgitamiseks. 

Loo moraal on see, et tegelikult on internetis väga 
paljud andmed avalikud, isegi kui sa ei püüa 
pahatahtlikult mõnda andmebaasi sisse murda. Tihti 
me ei teadvustagi endale, kui palju küpsisepuru me 
igal sammul maha jätame... 

 

 

 

Ava nüüd veebilehitseja ja püüa kaardistada info, mida 
inimesed sinu kohta digitaalselt leiavad: 

 Guugelda  enda nime, telefoninumbrit ja e-
posti. Kui palju infot on võimalik sinu kohta 
saada? 
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 Kontrolli üle oma sotsiaalmeedia kontod. Ära 
vaata ainult seina, vaid ka näiteks fotosid ja 
seda, mis lehti oled meeldivaks märkinud ja 
millistesse gruppidesse kuulud. Sõltuvalt konto 
privaatsussätetest võib sellele infole olla ligipääs 
ka su sõpradel või kogu maailmal. 

 Kui oled mõne organisatsiooni juhatuse liige, 
vaata äriregistrist ariregister.rik.ee järgi, mis 
infot seal nende organisatsioonide kohta  
kuvatakse. 

 Kontrolli, ega sind ei ole maksuvõlglaste 
registris maasikas.emta.ee/xsql-
app2/public/taxd. 

 Millised kinnistud on sinu nimele 
registreeritud, näed kinnistusraamatus 
kinnistusraamat.rik.ee/detailparing. 

 Uuri, kas sinu kohta on avaldatud midagi 
ametlike teadaannete lehel 
ametlikudteadaanded.ee/avalik. 

Ülalpool on toodud kõigest jäämäe tipp. Tegelikult 
leiduks piisava energia ja pühendumise korral veel 
kümneid ja sadu kohti, kust on võimalik inimese kohta 
infot kaardistada. Selle ülesande eesmärgiks oli anda 
ettekujutus, kui palju digitaalset infot meie kohta 
internetis vedeleb.
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Algklassilastele saab privaatsuse teemat seletada 
lihtsustatud kujul. Enamik lapsi teab, et internetti ei 
tohi panna näiteks oma nime, sünnipäeva, kodust 
aadressi, kooli nime või pangakaardi numbrit. Minu 
kogemustele toetudes oskab palju vähem lapsi vastata 
küsimusele, miks neid andmeid ei tohi internetti 
panna. Seega aruta koos lapsega, mis tagajärgi 
erinevate andmete internetti panek endaga kaasa võib 
tuua. Allpool mõned näited, mida olen ise tundides 
kasutanud. 

Kasutades internetis perekonnanime, muudab see 
inimese leidmise ka päriselus lihtsaks. Näiteks 
geni.com lehelt saab teada vanemate nimed ja siis pole 
enam keeruline registreid kasutades leida ka kodu või 
kooli aadress.  

Kuigi ma ei tea näidet, kus ainult telefoninumbrit 
teades saaks midagi väga halba teha, on noorte hulgas 
levinud tüngakõned. Seega, kui number on internetis 
lihtsalt leitav, võib sattuda nõmedate naljade ja 
rumalate kõnede sihtmärgiks. Isegi kui see pole ohtlik, 
siis tüütu kindlasti, niisiis peaksid lapsed vältima oma 
numbri jagamist võõrastele ja tundmatutelt numbri-
telt tulnud kõnedele vastamist. Kindlasti ei tohiks 
tundmatule numbrile tagasi helistada, kuna tegu võib 
olla  tasulise numbriga. 
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Tihti on lapsed piisavalt targad, et mitte jagada oma 
nime, kuid olles näinud kellegi profiilipilti ja teades 
kooli nime, pole näiteks elukoha tuvastamine keeru-
line. Tihti on koolide kodulehtedel olemas klassipildid 
koos tunniplaanidega ning pole ju keeruline tundide 
lõppedes lihtsalt oodata kooli läheduses ja lapsele 
järgneda.  

Kuna fotod ja videod on sisu, mida internetis 
tänapäeval enim avaldatakse, käsitlen teemat 
põhjalikumalt eraldi 8. peatükis. Digitaalse jalajälje 
kontekstis on kõige olulisem mõista, et paljud fotod 
sisaldavad tänapäeval geotag’i ehk pildi faili on 
salvestatud ka pikkus- ja laiuskraadid kohast, kus foto 
on tehtud. Kui see kombineerida näiteks video taustal 
paistva kalli koduelektroonikaga, võib info tekitada 
pahatahtlikes inimestes liigseid kiusatusi.
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Klikitavad lingid leiad lehelt kool.digiabi.ee/turvaline-internet 

Apply Magic Sauce – Cambridge'i ülikooli leht, millel 
on võimalik vaadata, kui palju suudab arvuti su 
iseloomu analüüsida sinu Facebooki või Twitteri 
profiili järgi.  
applymagicsauce.com  

Google | My Activity – näed ülevaadet kogu infost, 
mis Google sinu kohta omab. Vajadusel saad 
ebasoovitavat infot ka eemaldada. 
myactivity.google.com/myactivity  

Google | Maps Timeline – kui kasutad Androidi 
telefoni, kus on sisse lülitatud Google asukoha ajalugu, 
näed sellel lehel ülevaadet oma liikumistest. 
google.com/maps/timeline 

TrackMeNot – Chrome'i ja Firefoxi veebilehitsejatele 
mõeldud täiendus, mis kaitseb sind otsingutulemuste 
kaardistamise eest. Rakendus teeb suvalisi otsinguid, 
mis muudab su internetikäitumise profileerimise sinu 
otsingute põhjal võimatuks. 
cs.nyu.edu/trackmenot 
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Internet on nagu trikipeegel, mis moonutab reaalsust. 
Isegi kõige tavalisem inimene võib luua esmamulje, et 
ta on üliinimene või vastupidi. Ajal, mil palju suhtlust 
toimub virtuaalselt ning tihti tegutsetakse koos 
inimestega, kellega väljaspool internetti ei ole 
kohtutud, on oluline jälgida, et su virtuaalne kuvand 
aitaks kaasa soovitud eesmärkide saavutamisele. See 
nõuab energiat, aega ja kannatlikkust, kuid virtuaalne 
kuvand on miski, mida igaüks ise saab luua ja vajadusel 
ka parandada. 

Praegusaja e-kirjade ja virtuaalse suhtluse ajastul on 
paratamatult nii, et suhtleme iga päev paljude 
inimestega, kellega me päris elus kohtunud ei ole. 
Seega on Google'i otsingumootor tihti see, mis annab 
meile vestluspartnerist esmase ülevaate. Kui päriselus 
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loetakse kõige kriitilisemaks esimest seitset sekundit 
– selle aja jooksul loome uuest tuttavast esmamulje –, 
siis Google'i puhul arvesta otsingutulemuste paari 
esimese lehega. Sealt leitud info põhjal saab esmase 
ülevaate. 

Seaduse järgi peab näiteks tööandja küll töötaja käest 
luba küsima, enne kui teda guugeldama asub, kuid 
reaalsuses kipub ikkagi nii olema, et kui personalijuhi 
laual on paarkümmend CV-d, on kiusatus esmane 
taustakontroll Google'i abil teha ja alles siis 
sobivamatega ühendust võtta, et neilt põhjalikumaks 
taustakontrolliks luba küsida. Samamoodi kasutame 
otsingumootorit, et selgitada välja koostööpartnerite 
usaldusväärsust või guugeldame uue inimesega 
kohtudes tema nime. 

Tegelikult on Google ju lihtsalt üks suur 
kaubanduskeskus, mis koondab inimesed kokku ja 
suunab edasi just nendesse kohtadesse, mis igaühele 
individuaalselt huvi pakuvad. Kui esimeses peatükis oli 
juttu digitaalsest jalajäljest, on praegune peatükk selle 
järg. Selle asemel, et vaadata, kuhu me oleme jätnud 
enda mudased jäljed, tuleb käesolevas peatükis juttu, 
kuidas enne väljumist kiire pilk peeglisse heita ja 
vaadata, et kõik oleks eesseisva tähtsa kohtumise jaoks 
piisavalt korrektne. Esmalt on oluline leida vastus 
küsimusele: millistena me tahame end maa-ilmale 
esitleda ja kuidas seda täpselt teha? 

Esimene nõuanne siinkohal ongi, et vähemalt kord 
aastas guugelda enda nime, e-posti ja telefoninumbrit. 



36

Telefoninumbriga on ka väike nipp. Kuna Google'i 
otsingumootor on indekseerinud miljardeid lehti, saab 
ainult telefoninumbrit sisestades tulemusi alates auto 
varuosadest kuni spordivõistluste tulemusteni. Pane 
otsingukasti lisatekst: mobiil „55123123“ – see annab 
juba palju parema tulemuse. Vaata üle vähemalt kolm 
esimest otsingutulemustega lehte. Kui neist mõni 
kuvatav link ei meeldi, on selle peatüki lõpus praktilise 
ülesande juures toodud ka juhiseid, kuidas mõnda 
otsingutulemust eemaldada. Kuid tuleb meeles pidada, 
et internetti info lisamine on lihtne, kuid selle 
eemaldamine märksa keerulisem. Küberturvalisuse 
ekspert Joseph Carson väitis hiljuti ühel konverentsil, 
et pärast postituse tegemist kopeeritakse seda 30 
sekundi jooksul ca 1000 erinevasse kohta ja isegi kui 
meile tundub, et info on hiljem eemaldatud, on see 
kuskil andmebaaside sügavustes ikkagi alles. 

Üheks variandiks on vältida üleüldse mistahes info 
lisamist internetti. Näiteks ära kasuta sotsiaalmeedias 
õiget perekonnanime ja keera kõikide postituste 
turvaseaded nii privaatseks kui võimalik. Sellisel juhul 
on su tegemistest palju keerulisem ülevaadet saada. 
Aga siin on üks suur risk! Nimelt on paljud 
otsingutulemused kellegi teise poolt lisatud postituste 
kohta. Erinevalt oma sotsiaalmeedia kontodest, kus me 
saame valida, mida täpselt avaldame, ei saa kolmandate 
osapoolte info puhul seda muuta. Parem strateegia 
võib olla ise internet enda kohta käiva infoga üle 
külvata. Kui keegi nüüd tausta uurima hakkab, on 
tema esmamulje selline, nagu sina soovid. Seda saab 
teha näiteks nii, et lood erinevatesse 
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sotsiaalmeediakanalitesse oma õige nimega kontod 
ning postitad sinna ka avalikke postitusi, mis jätavad 
sinust positiivse mulje.  

Muidugi tuleb meeles pidada, et ka paljud teised 
üritavad endast virtuaalselt head esmamuljet jätta 
ning otsingutulemustesse tuleb alati veidi kriitiliselt 
suhtuda. Kui tegu on olulise taustauuringuga, ei tasu 
kindlasti piirduda otsingutulemuste esimese kolme 
lehega. Neid kontrollida ja tuunida pole keeruline, aga 
näiteks sadat esimest otsingutulemust pidevalt 
ilustada – kui need tegelikkusele absoluutselt ei vasta 
– on palju keerulisem. Mõistagi ei piirdu otsing ainult 
sõnadega. Ka Google'i pildiotsing on tänapäeval päris 
hästi toimiv, et leida, kas üht või teist pilti on kuskil 
mujal kasutatud. Näiteks kui mõnes e-poes või firma 
kodulehel on soovitajate juures pildid, tasub need 
pildiotsingust läbi lasta – ausal kauplejal ei ole vaja 
pildipangast klientide fotosid võtta. Kahjuks on tihti 
sellele libedale teele siiski mindud. 
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Siinkohal tahaksin rääkida loo ühest oma tuttavast. 
Kuna tegu on inimesega, kes hindab oma privaatsust 
väga kõrgelt, ei hakka ma tema õiget nime siinkohal 
kirja panema. Kutsugem teda lihtsalt härra 
Anonüümseks. Härra A. oli interneti suhtes para-
noiline ja uhke selle üle, et tema nimega ei olnud 
otsingutulemustes võimalik midagi leida. Ta kasutas 
küll sotsiaalmeediat, kuid seda mingi täiesti suvalise 
nime all ning tal ei olnud peale tööaadressi ühtegi e-
posti, kus oleks kirjas tema perekonnanimi. Härra 
Anonüümne töötas ametnikuna riigiaparaadis ning 
ühel päeval sattus ta tulise ja piinliku poliitilise 
skandaali keskmesse. Kuigi ta ise otseselt mingit jama 
korda ei saatnud, oli ta oma oma ametipositsiooni tõttu 
oluline tunnistaja. Tema nimi jooksis meedias läbi 
päris paljudest uudistest. Paari kuuga oli Google täis 
tema nimega otsingutulemusi... Kahjuks olid enamike 
artiklite pealkirjad sellised, et absoluutselt polnud aru 
saada, kes on kurjam, kes tunnistaja ja kes kannatanu. 
Aastaid tugevat enesedistsipliini lendas paari nädalaga 
vastu taevast ja härra A. virtuaalne mina nägi välja 
nagu Dorian Gray portree kõrgel ärklikorrusel 
raamatu lõpus. 

Oleks sel härral olnud varasemalt üles ehitatud tugev 
virtuaalne profiil, ei oleks olukord nii dramaatiline 
olnud. Kahtlemata oleks mõni neist uudistest jõudnud 
ka Google'i esimesele lehele, kuid enamik jäänuks 
tahapoole ja muud otsingutulemused mahendanuks 
esmamuljet. Kuna aga alles pärast seda intsidenti 
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otsustas hr Anonüümne virtuaalse mina ülesehita-
misega pihta hakata, olid otsingumootori jaoks tema 
uued kontod nõrgema usaldusväärtusega kui tuntud 
uudisportaalid. Seega kulus päris mitu aastat, enne kui 
see jama enam antud inimese kõiki muid tegevusi ei 
varjutanud. 

Loo moraal on see, et mingi virtuaalne peegelpilt tekib 
sinust igal juhul. Ise pildi loomisse panustades saad 
valida värvid ja tausta, kuid jättes kuvandi tekitamise 
teiste õlule, ei pruugi tulemus sulle meeldida. 

 

 

 

Nagu eelpool mainitud, on info lisamine internetti 
lihtne, aga selle eemaldamine juba märgatavalt 
keerukam. Päris võimatu see kindlasti ei ole ning juhul 
kui sa oled ennast guugeldades leidnud midagi, mida 
sa oma nimega seotud otsingutulemustes näha ei taha, 
püüa see veebist maha võtta. 

 Kustuta algne postitus. 

 Juhul kui tegu on teksti, foto või videoga, mille 
oled ise internetti pannud, kustuta algne 
postitus. 

 Palu ebasoovitav sisu lehe omanikul kustutada. 
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 Juhul kui sa pole postitust ise teinud, palu 
postitus kustutada lehe omanikul. Enamikes 
sotsiaalmeedia kanalites on iga postituse juures 
nupuke, mille kaudu saab raporteerida 
ebasobivast sisust. 

 Palu Google'il otsingutulemus kustutada. 

 Nüüd, kus algne postitus on eemaldatud, anna 
Google'ile teada, et seda enam ka 
otsingutulemustes ei kuvataks. Kuna Google 
kogub andmeid automaatselt, ei piisa kahjuks 
algse postituse kustutamisest, kuna mingi kirje 
võib ikkagi otsingumootori andmebaasi jääda. 
Aegunud sisu saad paluda eemaldada 
google.com/webmasters/ tools/removals?pli=1. 

Taotlus otsingutulemuse eemaldamiseks ilma 
algset postitust eemaldamata. 

 Juhul kui algset sisu pole võimalik eemaldada, 
kuid sa tunned, et see sisu on sinu jaoks 
halvustav, ahistav või mingil moel pahatahtlik, 
saad esitada taotluse selle eemaldamiseks 
support.google.com/legal/troubleshooter/11149
05. 

 Pahatahtliku postituse puhul anna kindlasti 
politseile märku. 

 Kui tegu on küberkiusamise või ahistamisega 
ning vajad kiiret abi, võib pöörduda ka 
veebikonstaabli poole. Nende kontaktid leiab  
politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel. 



41

 

Kui hakkad sellest teemast rääkima mõne 
algklassilapsega, vaadake kõigepealt koos Netilam-
maste „Röhitseja“ multifilmi. 8 Kui film on vaadatud, 
arutage järgmiste küsimuste üle: 

 Millised olukorrad võivad nooremas eas tunduda 
naljakad ja hiljem piinlikud? Näiteks võib 
lapsega koos beebieas või lasteaias tehtud 
videoid ja fotosid vaadata ning arutada, kas ta 
tahaks neid praegu sõpradega jagada. 

 Kas multikategelane Juss saatis oma video 
privaatse sõnumiga ja kuidas võis juhtuda, et 
see avalikult leitav oli? 

 Mida saab teha, kui internetis on mõni postitus, 
mida tegelikult ei tahaks enam teistele näidata? 

See on ka hea hetk panna lapsega paika reeglid, kes ja 
kuidas lapse postitavat sisu kontrollib. Näiteks meie 
peres on kokkulepe, et mina küsin lastelt nõusolekut, 
enne kui nendega seotud postituse teen ja samal ajal 
on mul õigus öelda (muidugi koos põhjendusega), kui 
mõni nende poolt tehtud postitus tuleb kustutada. 
Üldiselt ei tasu ehk mingeid rangeid piiranguid 
esialgu seada, vaid pigem teha endale kontod 
samadesse rakendustesse, mida laps kasutab, et omada 
ülevaadet ja vajadusel õigel ajal pidurit tõmmata. 
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Avalik saladus on ka see, et noored kasutavad tihti 
Facebookis funktsionaalsust, mis võimaldab teha 
postitusi nii, et mõne sõbralisti liikmeni (näiteks 
vanemate ja õpetajateni) need postitused ei jõua. Et 
sellist olukorda vältida, pane like isegi veidi veidratele 
postitustele ja sekku ainult juhul, kui tegu on tõesti 
väga ebasündsa või liiga palju infot jagava postitusega. 
Paratamatult on noorte huumor ja netikäitumine 
lapsevanemate omast erinev ja veider sisu ei jää 
jagamata ka pideva noomimise korral. Pigem tehakse 
seda siis varjatud kujul.
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Klikitavad lingid leiad lehelt kool.digiabi.ee/turvaline-internet 

EU Privacy Removal | Google – nimega seotud 
otsingutulemuse eemaldamine Google'i otsingust. 
Kuna Euroopa Liidu Kohus otsustas, et inimese 
õigused privaatsusele kaaluvad üles avaliku huvi, on 
sul õigus oma nimega seotud otsingutulemuste osas 
nende eemaldamist paluda ka juhul, kui algne 
postitus on ikka olemas. Ankeet on päris pikk, kuid 
soovitan protsessi läbi teha juhul, kui ebasobiv või 
sinu heaolu kahjustav postitus on Google'i 
otsingutulemustes esilehel. 
google.com/webmasters/tools/legal-removal-
request?complaint_type=rtbf 

Settings | Facebook – siit saad alla laadida koopia 
kõigist oma Facebooki andmetest. Seda oleks mõistlik 
teha näiteks enne suurpuhastuse alustamist 
Facebooki kontol või kui soovid teada, mis andmed on 
Facebookil sinu kohta olemas.  
facebook.com/settings 

Eraelu kaitse | Andmekaitse inspektsioon – siit leiad 
kogu vajaliku info seoses andmete kogumise, 
hoidmise ja kustutamisega. 
aki.ee/et/eraelu-kaitse 
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Seda peatükki tahaks alustada ühe tõestisündinud 
looga. 2011. aastal avaldas Äripäev artikli „Salavideo 
arstide ajupesust“, mis kogus sadu solvavaid 
kommentaare. Äripäev otsustas ignoreerimise asemel 
reageerida ning pöördus kohtu poole, et selgitada välja 
kõige räigemate kommentaaride autorid. Selgus, et 
need kommentaarid olid postitatud haiglates asuvatest 
arvutitest. Hoolimata tehnilistest väljakutsetest 
õnnestus tuvastada paari postitanud arsti isikud, keda 
ajakirjanik siis koos mikrofoni, kaameramehe ja 
kommentaaride väljaprindiga külastas ning neid 
tekste kõva häälega kaamera ees lugeda palus.  

Mul on siiralt kahju, et see video on tänaseks päevaks 
netist eemaldatud, sest nende arstide näoilmed oleks 
suurepärane koolitusmaterjal kõigi jaoks, kes on 
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kunagi anonüümselt internetti postitanud tekste, 
mida nad teleekraanil kõva häälega korrata ei tahaks. 
Seega püüa sina neist arstidest targem olla ja mitte 
teha postitusi, mida sa avalikult korrata ei soovi. 

Anonüümsus internetis on umbes samasugune teema 
nagu jõuluvana. Paljud usuvad siiralt, et see 
eksisteerib, kuid karm reaalsus on veidi teistsugune. 
Mõistagi ei viitsi keegi iga õelutseva kommentaari või 
mõne väikese süütu häki pärast kohtusse pöörduda, 
kuid see võimalus on olemas. Näiteks koges seda 
isiklikult Martin Kattai, kes sotsiaalmeedias korduvalt 
ähvardas tolleaegset peaministrit Taavi Rõivast tappa. 
Kohus mõistis talle reaalse kolme kuu pikkuse reaalse 
vangistuse.9 

                                                

Kui soovid edasi lugeda, siis telli raamat „Turvaline internet. 
Digimaailma teejuht.“ http://kool.digiabi.ee/pood/ 

Kasutades koodi TURVALINE saad paberraamatu või  
e-raamatu 20% tavahinnast soodsamalt. 

Kui oled õpetaja, siis võid tundides teema tutvustamiseks 
kasutada raamatu põhjal valminud õppematerjale. Esitlused ja 

juhendid leiad: http://kool.digiabi.ee/turvaline-internet/  


