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Inimene vajab isiklikuks arenguks turvalist ja stimuleerivat keskkonda. Tehnoloogia võib siin 

olla abivahend. Näiteks internet, mis pakub palju psüühika erineval tasandil toimivaid 

stiimuleid, milles turvalisus võib taanduda isiklikuks mugavustsooniks või teadlikuks 

käitumismustriks protsesside sooritamisel.   

 

Täna on iga kolmas internetikasutaja laps ning tehnoloogia toodete pakkumine toimub üha 

nooremate kasutajate suunas (Multilingualism & Safer Internet [MSI], 2018). 

Aeg IKT vahendites kulub lastel erinevates sotsiaalmeedia keskkondades, mängides 

võrgumänge ja kasutades mobiilirakendusi. Enamasti toimub see kõik ilma täiskasvanu 

järelevalveta.  

 

Creating a Better Internet for Kids viimases aruandes tuuakse välja, et kuigi internet pakub 

palju võimalusi õppimiseks, suhtlemiseks, loovuseks ja meelelahutuseks, avab see ka teatud 

ohud väga tundlikule grupile, nimelt lastele (MSI, 2018). 

 

Kõik lapsevanemad soovivad lapsi pärismaailmas kaitsta, kuid virtuaalkeskkond jääb 

lapsevanemate käeulatusest välja, sest see on suunatud lastest tarbijatele. Ühiskond on 

lihtsustatult jagunenud kaheks: laste interneti kasutamist pooldavad ja põhimõttelised vastased, 

olenemata tarbitavast sisust. Pooldajaid saab omakorda liigitada lapse sisuvaliku suunajateks 

ning vanemateks, kellel puudub huvi ja oskus sinna sekkuda, kuna nende enda teadmised 

internetiturvalisusest on kasinad. Enim levinud ohud internetis, mis lapsi kahjustavad on 

ebasobiv sisu (pornograafia, vägivald, rassism, sugestiivne virtuaalreaalsus), suhtlemisega 

seotud riskid (kuritarvitatud anonüümsus, identiteedivargus, lapse seksuaalne ahvatlemine), 

käitumuslikud riskid (isiklike andmete jagamine, eneseeksponeerimine, distsipliinita 

suhtlusvõrgustik), interneti liigkasutamine (vähene füüsiline aktiivsus, vaimse võimekuse 

langus, terviseprobleemid, õppeedukuse langus) (Bojarsinov, 2013).  

 

Mida selle infoga peale hakata? Me oleme ühiskonna arengus jõudnud punkti, kus IKT 

küsimused on peale kasvava põlvkonna jaoks inimõigusliku väärtusega. Siin ei ole võimalik 

olukorda keeldudega reguleerida. Mida me teha saame, on suunata laste käitumist viisil, mis ei 

piiraks nende vabadusi, kuid seoks need vabadused väga selgelt vastutusega. Kui sa kiusad 

internetis inimest X, siis tal on õigus esitada sinu kohta politseisse avaldus, kellel on võimalus 

tuvastada kiusaja IP aadress, mis viib lõpuks kiusaja isiku avastamiseni ja välistab 

anonüümsuse kuritarvitamist. Lapse harjumust tehnoloogiat kasutada ei tohi keelata, vaid tuleb 

selgelt joonistada piirid virtuaalsuse ja päriselu vahel. Sealhulgas tuleb harida ja järgi aidata 

vanemat põlvkonda, et nad lastega jõuaks sama sammu kõndida. Millised on lapsevanemate 

võimalused täna oma lastele toeks olla. 

 

Turvalisuse sätted arvutis või nutivahendis: 

• turvaline otsing (safeSearch), mis võimaldab seksuaalset sisu sisaldavate veebilehtede 

eemaldamise otsingutulemustest  

• lapsesõbralik brauser (child-safe browser) 

• lapsesõbralik operatsioonisüsteem (nt Qimo12, Edubuntu13, Kiddix14) 

järelevalve programm, näiteks Facebooki jälgimiseks mõeldud rakendus. 

ebatsensuursete sõnade blokeerimiseks saab kasutada BadWordsFilterit16,  

• religioosse veebisisu filtreerimiseks loodud programm GodBlock17  



• nutitelefonide ja tahvelarvutite geolokatsiooni võimalus (geolocation), mille abil saab 

kindlaks määrata internetti kasutava inimese täpse asukoha.  

 

Vanemate roll on eriti oluline nooremas eas, et kujundada õiged oskused. Esimesed 

kokkupuuted digimaailmaga peavad olema vanema poolt teadlikult ette valmistatud: 

• kaasa vanemaid õdesid-vendi aktiivsesse juhendamisse  

• ole teadlik sellest, mida su laps internetis teeb ja millega kokku puutub 

• julgusta last rääkima sinuga, kui miski internetis talle muret valmistab 

• reageeri lapse murele adekvaatselt ja ole talle toeks  

• ole oma nõudmistes ning reeglite kehtestamises teadlik ja järjekindel  

• reageeri koheselt, kui tundub, et interneti liigkasutusest on saanud problem 

• internetikasutuse ära keelamine ei aita, kuna nii jääb laps ilma ka paljudest 

positiivsetest võimalustest, mida internet pakub 

• tee koostööd lapse õpetajatega lasteaias ja koolis 

• otsi informatsiooni internetiturvalisust puudutavatest foorumitest ja veebilehtedelt. 

 

Ilmselt on sobilik lahendus suuresti sõltuv lapse vanusest, internetikasutamise harjumustest ja 

ohutunde tajumisest. Kuid erinevaid pakutud võimalusi omavahel kombineerides saame 

kindlasti turvalisema internetikeskkonna oma lastele.  
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