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1. Kas sinu laps kasutab internetti?



Eesti lapsed veebi avarustes –

58%  lastest 3 tundi ja enam

2001-2005 kasvas veebi avarustes veedetud 

aeg hüppeliselt.

2005-2007 on koos veebiavarustes veedetud 

aja kasvuga vähenenud televisiooni ja raadio 

seltsis veedetav aeg.

( V.Kalmus “Uues ajad, uued lapsed”)



Lasta lapsed ilma igasuguse juhatuseta 

interneti maailma tähendab sama, kui 

avada välisuks öeldes, et nad ei tea, kuidas 

ületada teed, aga küll nad ise välja 

mõtlevad." mõtlevad." 

Tanya Byron, UK



Peamised riskid:

• seksuaalse, vägivaldse, vaenule  või 

enesevigastamisele õhutavas sisuga 

materjalide kättesaadavusmaterjalide kättesaadavus

• ohtlikud kontaktid võõrastega

• oma isikuandmete levitamine

• küberkiusamine

• hasartmängud



Veronika Kalmus :“Riskialtid tiigrikutsud”

• 6-14 aastastest on interneti vahendusel  norimise, inetute 

sõnadega sõimamise ja kiusamisega kokku puutunud 31% 

( EL keskmine 15-20%)

• Interneti jututoas või suhtlusprogrammis võõrastega 

suhtlemisel on end häirituna tundnud 19%

• Jututoas või suhtlusprogrammis kohatud võõrastega on 

kohtamas käinud 13% 11-14 aastastest ( EL keskmine 9%)





Eesti muretud vanemad

• 60% ei muretse, et lapsed võiksid saada kiusamise 

ohvriks;

• 47% ei muretse, et lapsed näevad pornot või • 47% ei muretse, et lapsed näevad pornot või 

vägivaldset materjali;

• 62% ei muretse, et laps võiksid anda välja 

isikuandmeid;



2. Kas muretsete, et laps kohtab internetis vägivaldse või seksuaalse 
alatooniga materjali internetis? 



3. Kui tihti uurite selle kohta, mida laps internetis teeb? 



4. Vanemad, kes ei sea oma laste interneti kasutamisele mingeid piiranguid



5. Isikliku info väljastamine pole lubatud



6. Keelatud suhelda inimestega, keda päriselus ei tunne



7. Teatud veebilehekülgede külastamine on keelatud



8. Lapsed, kes paluvad ebameeldiva kogemuse puhul abi
(kontakt võhivõõraga, kokkupuude seksuaalse või vägivaldse alatooniga materjaliga, internetis ähvardamine,  vmt.)



Kokkuvõtteks

Eestit iseloomustavad online-riskide kõrge 

tase teiste EL riikidega võrreldes, madalad tase teiste EL riikidega võrreldes, madalad 

toimetulekuoskused ning tagasihoidlik 

vanematepoolne sekkumine.



EL programm interneti ohutuse 

tõstmiseks

• 1999.a. esimene tegevuskava  Safer Internet 

Action Plan 1999-2002. Sellele järgnenud 

veel kaks tegevuskava. veel kaks tegevuskava. 

• Detsembris 2008 EP ja EN otsus 

„Turvalisema Interneti programm”

• 55 mlj. eurot  2009-2013

• Osalevad 21 riiki



Programmi eesmärgid

a) üldsuse teadlikkuse tagamine;

b) võitlus ebaseadusliku sisuga materjalide ja 
Internetis leviva kahjuliku tegevusega;Internetis leviva kahjuliku tegevusega;

c) turvalisema võrgukeskkonna edendamine;

d) teadmistebaasi loomine.





EU Kids online võtmeküsimused:

•Millised andmed on olemas, millised 

uuringud töös ning milliseid oleks vaja?

•Millised on erinevate gruppide riskid  ja  •Millised on erinevate gruppide riskid  ja  

nende sõltuvus erinevatest tehnoloogiatest? 

•Kuidas mõjutavad riske sotsiaalsed, 

kultuurilised ja regulatiivsed tegevused ? 

•Teema uurimisvõimekuse tõstmine 



9. Prantsusmaa kampaania



10. Kampaania näidiseid



12. Juhtnöörid lapsevanemale ja hooldajale







Reegleid vanematele

• 1.Kohtle online maailma nagu pärismaailma, 
ole teadlik, mida su lapsed teevad seal ning 
julgusta neid probleemidest rääkima. 

• 2. Kasuta filtreid• 2. Kasuta filtreid

• 3. Õpeta lastele, et "ohtlik võõras" on ohtlik ka 
virtuaalmaailmas

• 4. Õpeta lastele oma andmeid kaitsma

• 5. Hari ennast ja surfa koos lastega


