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Interneti ökosüsteem
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Internet

„Internet, ühendatud võrkude 
rahvusvaheline võrk, mis võimaldab 
miljonitel inimestel omavahel 
suhelda“ küberruumis ”ja pääseda 
ligi suurele hulgale teabele üle 
maailma.”

Reno versus Ameerika kodanikuvabaduste liit 
(USA ülemkohus, 1997)

"Internet on ülemaailmne elektrooniline 
võrk, mis koosneb väiksematest 
omavahel ühendatud võrkudest, mis 
võimaldab miljonitel arvutitel vahetada 
teavet telefoni juhtmete, spetsiaalsete 
andmesidekaablite ja traadita ühenduse 
kaudu".

USA vs. Microsoft (D. C. Columbia, 1998)
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1969 ARPAnet
(Advanced
Research

Projects Agency
Network)

1983 ARPAnet �
INTERnet + 
MILnet

1986 IETF 

1989 
hüpertekst

1991 NSF 
lubab võrgu 
kaubanduslik
u kasutuse
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1998 Internet 
Corporation 
for Assigned
Names and 
Numbers

2003 World 
Summit on the 
Information 
Society (WSIS)�
asutati töögrupp 
interneti 
haldamiseks 
(WGIG)

2005 WSIS in 
Tunis �
WGIG Raport
� Internet 
Governance 
Forum (IGF) 

2009 ICANN 
Affirmation of 
Commitments

WSIS +10 
Ülevaatuspro
tsess



Interneti haldamine

(toimiv määratlus) on valitsuste, 
erasektori ja kodanikuühiskonna

ühiste põhimõtete, normide, 
eeskirjade, otsustusprotsesside ja 

Interneti arengut ja kasutamist
kujundavate programmide arendamine
ja rakendamine nende vastavas rollis.



Multistakeholderism

... Interneti-ressursside ühine 
haldamine erirühmade poolt: 

valitsused, ettevõtjad ja 
kodanikuühiskond „oma rollides”.
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Allikas: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiLvqnqtNHiAhVnk4sKHfCRAH0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwear
esocial.com%2Fblog%2F2019%2F01%2Fdigital-2019-global-internet-use-
accelerates&psig=AOvVaw1JUjLOtpbNEYMw2FbIbgi7&ust=1559792172688126



Internet: 
infrastruktuur
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Allikas: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&
ved=2ahUKEwiq3cipz9HiAhWhlIsKHUpqCVoQjRx6BAg
BEAU&url=http%3A%2F%2Fthescienceexplorer.com%2
Ftechnology%2Four-wi-fi-world-internet-still-depends-
undersea-
cables&psig=AOvVaw1hXGenyPqPLIKRzoqgdLYw&ust
=1559799246578266



Internet: 
võrguliiklus
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CAIDA's hyperbolic
internet map, circa 2010. 
Credit: Nature
Communications



Internet: kasutus
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Füüsiline kiht

Loogiline kiht

Sisukiht





Osalised

• Regulaator
• Tehniline kogukond
• Riigid
• („Vaba turg “)
• Kasutajad



Kihid ja osalised

Füüsiline kiht
Teenuse osutajad

(Telia)

Loogiline kiht
Kogukonna standardid, nt 
tehnilise koordinatsiooni 
organisatsioonid (IETF)

Sisukiht
Kasutajad, riigid
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Allikas: DIPLO, https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjG4v3AvdHiAhUNAhAIHWv9AX0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbio-

brucknergym.eduhi.at%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D39%26Itemid%3D36&psig=AOvVaw1yZ-WV2IeEtzaxCaVGThAP&ust=1559794456584389



Interneti haldamise 
põhimõtted

1. Inimõigused, demokraatia ja 
õigusriik
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

2. Multistakeholder-mudelil 
põhinev haldamine

19

Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

3. Riikide kohustused
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

4. Interneti kasutajate õiguste
suurendamine
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

5. Interneti universaalsus
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

6. Interneti terviklikkus
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

7. Detsentraliseeritud haldamine
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

8. Arhitektuuri põhimõtted
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

9. Avatud võrk
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)



Interneti haldamise 
põhimõtted

10. Kultuuriline ja keeleline 
mitmekesisus
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Declaration by the Committee 
of Ministers on Internet 
governance principles
(Adopted by the Committee of 
Ministers on 21 September 2011
at the 1121st meeting of the 
Ministers’ Deputies)
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Eesmärk
Selle põhimõtte eesmärk on vältida kahjulikku mõju
kasutajate õigusele valida ja levitada oma valitud
Interneti-põhist sisu, rakendusi ja teenuseid,
olenemata sellest, kas neid pakutakse tasuta või 
tasu eest, kasutades selleks sobivaid seadmeid ning
töötada välja uusi vahendeid ja teenuseid läbi:

(1) läbipaistmatu liikluskorralduse

2) sisu ja teenuste diskrimineerimise või

(3) seadmete ühendamise takistamise.



Definitsioon

... on põhimõte, mille kohaselt tuleb Interneti-
liiklust kohelda võrdselt, diskrimineerimata, 
piiramata või häirimata, 

olenemata selle saatjast, saajast, tüübist või 
sisust, 

nii et internetikasutajate valikuvabadust ei 
piirata sellise interneti-liikluse edastamise 
eelistamisega, mis on seotud konkreetse 
sisu, teenuste, rakenduste või seadmetega.

� Ehkki võrguneutraalsus ei ole väga täpselt 
määratletud mõiste, mõistetakse seda üldiselt nii, 
et kõiki internetis leiduvaid andmeid tuleb käidelda 
vaatamata nende lähte- ja sihtpunktile võrdselt.



Euroopa 
Nõukogu

Võrgu neutraalsuse põhimõtet kohaldatakse kõigi Interneti-
ühenduse teenuste suhtes, olenemata infrastruktuurist või 

Interneti-ühenduse jaoks kasutatavast võrgust ja sõltumata signaalide 
edastamiseks kasutatavast põhitehnoloogiast.

Interneti liikluse korraldamise meetmed on lubatud eranditena
kui need on vajalikud ja proportsionaalsed:

- jõustamaks kohtuotsuse või reguleeriva asutuse korralduse;

- säilitamaks võrgu, võrgu ja lõppkasutajate lõppseadmete kaudu 
pakutavate teenuste terviklikkus ja turvalisus;

- takistamaks võrgu ülekoormust ja optimeerimaks liikluskorraldust, kui 
tekivad „ummikud“ ja ülekoormus.

Kaitsemeetmed: 

- läbipaistvus – kasutajate teavitus

- Meetme säilitus mitte kauemaks kui rangelt vajalik

- Liikmesriigi pädevad asutused peaksid korrapäraselt kontrollima 
liikluskorralduse poliitikat.

Recommendation CM/Rec(2016)1 of 
the Committee of Ministers to member 
States on protecting and promoting the 
right to freedom of expression and the 
right to private life with regard to 
network neutrality, Adopted by the 
Committee of Ministers on 13 January 
2016.. 

Euroopa 
Nõukogu



Euroopa Liit

Artikkel 3

Avatud internetile juurdepääsu tagamine

1.   Lõppkasutajatel on õigus pääseda ligi teabele 
ja sisule ning seda levitada, kasutada ja pakkuda 
rakendusi ja teenuseid ning kasutada vabalt 
valitud lõppseadmeid internetiühenduse teenuse 
kaudu, olenemata lõppkasutaja või 
teenuseosutaja asukohast või teabe, sisu, 
rakenduse või teenuse asukohast, päritolust või 
sihtkohast.EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

MÄÄRUS (EL) 2015/2120,
25. november 2015,
millega nähakse ette avatud internetiühendust 
käsitlevad meetmed ning millega muudetakse 
direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning 
kasutajate õiguste kohta elektrooniliste 
sidevõrkude ja -teenuste puhul ning määrust 
(EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust 
üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires



Kriitikat?
Esiteks , võimalus pakkuda eelisõigust 
"eriteenustele ", tingimusel et "avatud" 
internetti koheldakse võrdselt. Sellised 
teenused hõlmavad nt kaugoperatsioone, 
isejuhtivaid sõidukeid ja terrorismivastaseid 
jõupingutusi. Direktiiv ütleb, et neid teenuseid 
ei saa pakkuda, kui nad piiravad tavalise 
kasutaja ribalaiust. 

Teiseks erandiks on veebisaitide 
"nullmäärastamine ", mis ei loe veebilehte 
kasutaja andmepiiridesse, andes nendele 
saitidele eelise, kui seda vaadatakse läbi 
mõõdetud ühenduse. 
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Nt: Hern, Alex (27 October 
2015). "EU net neutrality 
laws fatally undermined by 
loopholes, critics say". The 
Guardian. Archived from the 
original on 13 February 
2016. Retrieved 16 
February 2016.



NULLMÄÄRASTAMINE
Debatt Euroopas

• BERECi suunised:
• mõned 

nullmäärastamise
tavad on selgelt 
keelatud - need, kus 
kõik teenused on 
blokeeritud või 
aeglustunud, kui 
andmete ülempiir on 
saavutatud, välja 
arvatud nullhinnaga 
rakendused. 

• Teised on vähem 
selged ja neid peavad 
riikide reguleerivad 
asutused hindama 
mitmete suunistes 
sätestatud 
kriteeriumide alusel.

Vt lähemalt: https://berec.europa.eu/eng/netneutrality/zero_rating/



Näited
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DEBATT: NULLMÄÄRASTAMINE



Nullmääras-
tamine
Eestis
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Allikas: https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/kliendid-kahtlustavad-et-telia-ei-jargi-uue-kampaaniaga-
vorguneutraalsuse-maaruseid/



Report: The Net Neutrality
Situation in the EU

CONCLUSION:

Based on these findings we can reject the null 
hypothesis. We found that the introduction of 
zerorating offers coincides with prices being
on average 11.6 higher than we would predict 
them to be without offers being introduced. 
However, the results are less conclusive as no 
statistically significant price development in 
the case of existing zero-rating offers in 2015 
and 2016 could ae observed.
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2019_netneut
rality_in_eu-
epicenter.wor
ks-r1.pdf
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