


Internet ei unusta!

Internet on suhtluskeskkond nagu iga teinegi sinu elus, seega kehti-
vad seal samad viisakusreeglid ja suhtlusnormid, mis peaksid kehtima 

iga päev. Internetikeskkond ei taga ka anonüüm-
sust, kuna kõik, mis sa seal teed või üles laed, 

salvestub automaatselt. Samuti võib 
keegi sinu üles laetud pildi või 

faili endale ümber kopee-
rida samal hetkel, kui 
sina selle üles laadisid. 

Nii jääb su pilt või tekst 
igaveseks kellegi võõra 

kätte ning sa ei tea, mis ta 
sellega edasi teeb.

Piinlik videoklipp (reaalselt toimunud juhtumi põhjal)

Läbiotsimise käigus leiti 30-aastase mehe arvutist 
ja CD-plaatidelt lastepornot, mille seas oli kaks 
klippi, kus alla 14-aastane tüdruk katsub en-
nast veebi kaamera ees. Klipi all oli ka tüdruku 
sünni kuupäev. Tüdruk suudeti videoklipis 
tu vas tada. Tegu oli 11-aastase tüdrukuga, 
kes ise mõne aasta tagust juh tu mit 
enam hästi ei mäletanud. Ta oli 
lihtsalt ühe interneti-tuttava 
palvel end läbi veebi kaamera 
näi da nud. See klipp oli aga ring -
lusse läinud ja nüüdseks olid seda 
näinud juba paljud.
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Fotode väljapressimine (reaalselt toimunud juhtumi põhjal)

Kahe tüdrukuga vanuses 16 ja 17 hakkas MSN-is suhtlema keegi isik, 
kes pakkus tööd pesumodellina ning palus saata endast pesuväel foto-
sid. Tüdrukud olid nõus ja saatsid endast nii riietega kui ka pesus fotod. 
Seejärel küsis võõras, et ehk tahaks tüdrukud hakata talle ka aktifotosid 
tegema. Üks tüdrukutest nõustus, kuna arvas, et aktipilt on kunstiline 
ja nende piltide eest saab suurema summa raha. Võõras, kellele ta fo-
tod saatis, kinnitas, et alastifotod on ainult temale ülevaatamiseks ning 
lubas, et neid fotosid ei saadeta kuhugi edasi. 

Kui tüdruk oli saatnud endast mõned alastifotod, hakkas võõras nõud-
ma uusi pilte, kus oleks ka sõbranna peal. Võõras saatis internetist 
näidis linke, milliseid fotosid tüdrukud tegema peaksid. 

See järel hakkas võõras uurima, kas ka sõbranna on nõus endast akti-
pilte saatma. Sõbranna ei olnud nõus. Siis riputas võõras pildid 

Ebasoovitav tegevus internetis

Mitmed tegevused internetis ei ole seadusega keelatud, kuid on 
ebasoovitavad põhjusel, et need võivad tuua sulle suurt hingevalu, 
kurvastust ja depressiooni, mille kõige hul-
lemas staadiumis võid soovida isegi elust 
lahkuda. Sellisteks tegevusteks on näiteks 
enese paljalt või pesus pildistamine ja 
piltide internetti üles laadimine, aga ka 
juhtumid, kus sind võidakse elektrooni-
liste vahenditega kiusata (nt tehakse sinu 
fotost „naljapilte”, saadetakse kiuslikke sõ-
numeid, kästakse läbi suhtlus portaalide 
teha asju, mis sulle ei meeldi jne).
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Vaata ette!

 Ära tee internetis tegusid, mis võivad teisi solvata ja neid  
kurvastada!

 Ära jaga anonüümsetes ja avalikes keskkondades enda kohta 
isiklikku informatsiooni (elukoht, täisnimi, telefoninumber jms)! 

 Ära anna võõrastele oma paroole, PIN-koode vms! 

 Ära usalda juhututtavaid ja võõraid! 

 Ära lae üles alasti- või napis riietuses pilte – ei endast ega oma 
sõpradest-tuttavatest!

üles rahvus vahelisele leheküljele ning kirjutas tüdrukutele, et kui nad 
fotosid juurde ei saada, näevad paljastavaid pilte kooli õppe ala juhataja 
ja teised tuttavad, kuna ta paneb pildid üles rate.ee-sse ning veel mit-
metele avalikele saitidele. Rohkem fotosid tüdrukud ei saatnud, kuid 
juhtum tõi neile palju pahandust, kuna võõras laadis pesuväel pildista-
tud tüdrukute pildid tõesti erinevatele internetilehekülgedele üles.
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Ebameeldiv kohtumine võõraga (reaalselt toimunud juhtumi põhjal)

Tallinnas elav meesterahvas võttis internetiportaali kaudu ühendust 
13-aastase poisiga, kes elas koos vanaemaga. Poiss oli portaali üles 
pannud oma foto ja kontaktandmed. Suhtluse käigus kurtis poiss me-
hele oma muresid ning palus raha saata. Mees saatiski. Seejärel kutsus 
mees poisi Tallinnasse külla ning saatis ka bussiraha. Poiss hakkas Tal-
linna vahet käima ning oli nõus olema raha eest mehega seksuaal-
kontaktis. Politseisse pöördus lapse vanaema, kellele tundusid kahtla-
sed lapse Tallinnas-käigud ning suuremate rahasummade omamine.

Sama mees kontakteerus ka 12-aastase poisiga, kes oli oma kontakt-
andmed internetti üles pannud, ning pärast mõningast suhtlemist 
kutsus poissi külla. Poiss rääkis loo ära vanematele, kes pöördusid po-
litseisse. Kuna mees oli poisile ka pildi saatnud (küll ennast nooremaks 

valetades), tundis poiss mehe ära.
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Keelatud on:

 Teise inimese laimamine ja narrimine ning teise teadmata tema 
fotode töötlemine või nende teistele edasi saatmine.

 Võõra nime, andmete ja näopildi kasutamine veebikeskkonnas.

 Nõuda sinult erootiliste ja/või pornograafiliste piltide saatmist või 
neid sulle saata, kui oled noorem kui 14-aastane.

 Seksuaalvahekorraks ettepaneku tegemine või sellele  
ahvatlemine, kui oled noorem kui 14-aastane.

Internetis tuleb säilitada teisi austav ja teistest hooliv 
suhtlus vorm. Nii nagu päriselus, kehtib ka internetis suht-
lemise kuldreegel: käitu ja suhtle internetis nii, nagu 
tahad, et sinuga internetis käitutaks ja suheldaks! 
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Mis on küberkiusamine?

 Sõimamine ja ähvardamine õelate e-kirjade, tekstisõnumite jne kaudu. 

 Ahistamine ja jälitamine erinevates portaalides.

 Isikliku informatsiooni ja saladuste levitamine. 

 Teiste jäljendamine (kellegi teise nimel sõnumite ja e-kirjade 
saatmine, kommenteerimine). 

 Internetilehe (koduleht, suhtluskeskkond) loomine kaaslase üle 
naermiseks, alavääristamiseks või vaenu õhutamiseks; libakontode 
tegemine.

 Ignoreerimine.

 Võõraste inimeste peksmise/löömise filmimine ja materjali  
levitamine internetis, eesmärgiks mõnitamine ja „naljatamine” 
(happy slapping).

Nõuandeid küberkiusamise korral

 Räägi juhtunust kellelegi, keda usaldad, kes toetab sind  
ja oskab aidata! 

 Vaheta meiliaadress, sulge konto.

 Kui oled mõnel lehel või portaalis, kus on võimalik teavitada 
väärkasutamisest (report abuse), siis kasuta seda võimalust.

 Lõpeta igasugune omapoolne suhtlemine kiusajaga: ära vasta, 
blokeeri kasutaja, mine arvutist eemale jne.

 Säilita kindlasti ähvardavad SMSid ja e-kirjad, isegi siis, kui tahaksid 
need igaveseks unustada – neid materjale saab hiljem asitõendina 
kasutada. 

 Mõtle hoolikalt, millist informatsiooni sa enda kohta internetti üles 
paned – sa ei tea kunagi, kes ja kuidas seda kasutab.
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Lõpeta igasugune suhtlemine võõraga või kiusajaga!

Räägi kellelegi juhtunust!

Blokeeri konto ja võõras suhtleja!

Veel nõuandeid internetis käitumiseks

 Ära laena sõpradele oma dokumente ega anna arveldusarvet 
kasutada!

 Ole ettevaatlik mobiilseid teenuseid tellides, uuri enne välja, palju 
see maksab!

 Portaali administraator on tavaliselt portaali töötaja või antakse 
administraatori õigused portaali haldurite poolt. Reeglina ei müü-
da administraatori õiguseid, seega ole selliste pakkumiste suhtes 
äärmiselt ettevaatlik!

 Virtuaalne raha võib maksta reaalset raha!

 Mõtle enne, kui ostad virtuaalse mängukonto!

 Ära näita oma salasõnu ega usalda võõrastele oma  
mobiilinumbrit.

 Kui sa näed, et kedagi teist kiusatakse, siis toeta ja abista teda.

 Mõtle enne, kui midagi internetis teed või kellegi kohta postitad. 
Mis sulle tundub hetkel naljakas, võib olla teisele solvav ning 
veelgi enam – see võib olla seadusevastane!
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Veebikonstaabel tuleb appi!

Facebook: http://www.facebook.com/veebikonstaabel.andero

Rate.ee: http://www.rate.ee/users/andero-

Lapsemure foorum: http://www.lapsemure.ee/forum_est/ 
viewforum.php?f=195

Koduleht: www.politsei.ee/veebikonstaabel

E-post: andero.sepp@politsei.ee

MSN: andero.sepp@politsei.ee

Perekooli foorum: http://www.perekool.ee/index.php?id=151892

Vastused.ee: http://www.vastused.ee/loe/sotsiaalne-turvalisus/
politsei/1.html

Soome internetipolitsei koduleht: www.poliisi.fi/nettipoliisi

Milliste muredega veebi-
konstaabli poole pöörduda?

 Kui soovid politseilt nõu.

 Kui sul on seadusi puuduta-
vaid küsimusi.

 Kui soovid saata politseile 
vihjet.

 Kui kahtlustad, et keegi teine 
esineb internetis sinu nime all.

 Kui oled sattunud kiusamise/
ahistamise ohvriks.

 Kui tahad teatada seksuaal-
sest väärkohtlemisest. Veebikonstaabel Andero Sepp
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Lasteabi telefon 11 6111

Lasteabi nõuandetelefon on üleriigiline tasuta nõustamis telefon. 

Helista numbril 11 6111, kõnedele vastatakse 24 h! 

Alates 1. jaanuarist 2011 on lisaks telefoninõustamisele avatud  
online-nõustamine läbi Windows Live Messengeri rakenduse MSN 
kasutaja: info@lasteabi.ee (lisa kontaktiks ja küsi nõu). 

Online-nõustamine toimub iga päev kell 9.00–21.00. 

Lasteabi telefon ootab kõnesid ja online-nõustamisi kõikide lastega 
seotud murede korral. Nõustamisvaldkond on väga lai, alustades 
suhte probleemidest ja lõpetades interneti turvalisusega. Nõustajatel 
on pikaajalised kogemused laste ja noortega. 

NB! Nõustamine on anonüümne, keegi  
ei küsi helistaja nime!

Vihjeliin

MTÜ Lastekaitse Liit haldab veebikeskkonda www.vihjeliin.ee, mis 
võimaldab internetikasutajal anda teavet veebikeskkonnast, mis sisal-
dab laste seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali.

Eesti Vaba riigi seaduste kohaselt on keelatud sellise teose (pildi, video 
jne) valmistamine, omamine ja levitamine, mis kujutab nooremat kui 
18-aastast pornograafilises või nooremat kui 14-aastast pornograafi-
lises või erootilises situatsioonis.

Vihjeliinile võib saata ka teateid internetis levivast muust ebaseadus-
likust või lastele ebasobiva sisuga materjalist. 

Teabe saab edastada veebilehe 
avalehel oleva lihtsa vormi kaudu 
anonüümselt.



Voldik valmis Põhja Politseiprefektuuri algatusel  
koostöös järgmiste partneritega: 

Lastekaitse Liit, Lasteabi telefon,  Tiigrihüppe SA,  
UNICEF, Microsoft Eesti, Sotsiaalministeerium, Sertifitseerimiskeskus,  

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, Vaata Maailma SA

Julge abi otsida! 

Infot interneti turvalisuse kohta leiad aadressilt: 

www.targaltinternetis.ee


