
 

Kuus praktilist nõuannet, kuidas muuta igapäevane 

internetikasutamine turvalisemaks. 
 

1) Kaitse oma arvutit 

 Kasuta tulemüüri ja automaatset tarkvarauuendust 

 Hoidu kahtlase tarkvara allalaadimisest 

 Enne mõtle ja siis klikka 

 Sulge hoolikalt kõik pop-up aknad 

 

2) Kaitse tundlikku isiklikku informatsiooni 

 Enne personaalse info sisestamist jälgi, et tegemist oleks turvalise kodulehega. Veebiaadress 

peab algama https, kus “s” on turvalisuse tähis (secure) 

 Turvalisust tähistab ka veebilehel kuvatud “tabaluku” märk 

 Võimalusel tee interneti vahendusel rahalisi tehinguid kodus või kontoris, kus on turvaline 

internetiühendus 

 Ära kunagi jaga oma personaalset infot e-posti või sotsiaalmeedia vahendusel. Nii võid 

langeda identiteedivarguse ohvriks. 

 Väldi scami ehk petuturundust – ära ava kahtlaselt e-posti aadressilt saabunuid teateid. 

 

3) Kasuta tugevaid salasõnu ja ära jaga neid teistega 

 Loo pikk tähtedest, sümbolitest ja numbritest koosnev salasõna kombineerides suuri ja 

väikseid tähti 

 Ära kasuta igal pool sama salasõna 

 Ära jaga oma salasõnu teistega 

 

4) Hoia oma online kuvandil silm peal 

 Uuri, millist infot sa enda kohta erinevate otsingumootorite kaudu leiad 

 Vaata läbi, mida teised on sinu kohta kirjutanud ja milliseid fotosid jaganud 

 Otsusta, millist infot soovid hoida avalikkusele kättesaadavana 

 Lepi sõpradega kokku, millist infot oled valmis enda kohta jagama. Palu neil võtta maha info, 

mida sa ei soovi avalikkusega jagada 

 Vaata regulaarselt üle inimeste ring, kes omavad ligipääsu sinu kohta käivale infole ja 

vajadusel kitsenda seda 

 Kui sa ei saa abi enda kohta käiva info mahavõtmisel, siis pöördu veebisaidi administraatori 

poole. 

5) Ole tähelepanelik suhtlusvõrgustike kasutamisel 

 Kasuta privaatsusseadeid 

 Ole “sõprade” valikul tähelepanelik 

 Jälgi oma postituste sisu 

 

6) Pööra erilist tähelepanu laste tegevusele online maailmas 

 Lepi kokku interneti kasutamise kodukord 

 Piira ligipääsu veebisaitidele, mille sisu ei ole lastele sobilik 

 Parema ülevaate saamiseks hoia mängukonsoolidel ja (veebikaameraga) arvuti kodus kesksel 

kohal 

 Selgita lastele internetikasutustega seonduvaid riske 

 

Safer Internet Day (SID) algatus kutsuti ellu 2004. aastal. Eestis käsitleb turvalise interneti temaatikat 

algatus Targalt internetis. 

http://www.saferinternetday.org/web/guest
http://www.targaltinternetis.ee/

