Finnish Safer Internet Centre
Yhdessä parempi ja turvallisempi netti
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Finnish Safer Internet Centre 2021–2022 (FISIC) oli ajalla 1.4.2021–
31.3.2022 toteutettu 12 kuukauden hanke, jonka päämääränä oli lisätä
lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia
internetissä. Hanke oli jatkoa vuosina 2012–2014, 2015–2016, 2016–
2018 ja 2019-2021 toteutetuille projekteille. Hanketta toteuttivat
yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Pelastakaa
Lapset Ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Hankkeen
rahoitus koostui Euroopan Komission Safer Internet -ohjelman tuesta
sekä kansallisesta rahoituksesta.
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KAVI vastasi projektin koordinoinnista ja kokonaishallinnosta sekä
tuotti mediataitoja ja -tietoisuutta lisääviä materiaaleja, kampanjoita
ja toimintoja. Näkyvimpiä näistä olivat Mediataitoviikko-kampanja,
Peliviikko sekä Mediataitokoulu.fi-sivusto mediakasvatuksen ja
medialukutaidon parissa toimiville ammattilaisille.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto vastasi hankkeessa nuorten
osallisuuteen liittyvästä toiminnasta sekä toteutti mediataitoja
ja -tietoisuutta edistäviä toimintoja mm. tuottamalla materiaalia
lapsiperheiden ja ammattikasvattajien mediakasvatustyön tueksi sekä
järjestämällä oppitunteja ja vanhempainiltoja digihyvinvoinnin ja
turvallisen mediankäytön teemoista. Lisäksi MLL:n auttavat puhelin- ja
nettipalvelut opastivat lapsia, nuoria ja huoltajia mediaan liittyvissä
kysymyksissä ja asioissa.
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Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto vastasi
vihjepalvelun ylläpitämisestä ja teki monipuolista työtä lasten
suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. Nettivihje-palvelu vastaanotti
vihjeitä laittomaksi epäillystä, lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa
todistavasta materiaalista. Vihjeitä vastaanotettiin myös lapsiin
kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä toiminnasta, kuten
groomingista ja lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä
ihmiskaupasta.

Edellisen hankekauden tavoin koronaviruspandemia haastoi FISIC
2021–2022 hanketyön toteuttamista. Tilanne ei kuitenkaan ollut
enää uusi ja useisiin sen vaikutuksiin oltiin pystytty varautumaan
ennakoivasti. Esimerkiksi hanketyöntekijöiden digitaalinen osaaminen,
pedagogiikka ja työkalut olivat jo hioutuneet aikaisemmassa hankkeessa
ja se mahdollisti verkkovälitteisten koulutusten ja tapaamisten pitämisen
sujuvasti. Matkustaminen Suomen sisällä ja kansainvälisesti oli edelleen
hyvin vähäistä hankekauden aikana ja siihen suunniteltuja varoja
käytettiin muuhun hanketoimintaan.

FISIC on osa Insafe- ja INHOPE (International Association of Internet
Hotlines) verkostoja. Insafe-verkosto kokoaa yhteen Euroopan komission
rahoitusta saavat noin 30 maata, jotka tekevät työtä lasten ja nuorten
nettiturvallisuuden hyväksi. INHOPE-verkoston tavoitteena on edistää ja
nopeuttaa lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin
poistumista verkosta kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
INHOPE:n jäsenenä on 50 vihjepalvelua 46 eri maassa. FISIC 2021–2022
-hankkeen kautta teimme yhteistyötä kymmenien yritysten, järjestöjen
ja virastojen kanssa. FISIC osallistui säännöllisesti sekä Insafen että
INHOPE:n järjestämiin kansainvälisiin koulutuksiin ja yhteistyöryhmiin.
Hankkeen aikana teimme yhteistyötä myös muiden maiden Safer Internet
-keskusten kanssa.

Hankekauden loppuvaiheessa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan
kosketti myös FISIC-hankkeen toimintaa. Ohjelman rahoitus mahdollisti
nopean reagoinnin maailman tilanteeseen ja tuen antamisen
ajankohtaiseen mediakasvatukseen. MLL tuotti uutta tukimateriaalia
sota-aiheen käsittelemiseen lasten ja nuorten kanssa ja KAVI kokosi
yhteen jo olemassa olevia Mediataitokoulun materiaaleja, joita kasvattajat
pystyivät hyödyntämään toiminnassaan.

Kaikki kolme hanketta toteuttavaa organisaatiota ovat vakiintuneita
ja tunnettuja toimijoita suomalaisen mediakasvatuksen ja
nettiturvallisuustyön alueella. Valtaosa keskeisistä toiminnoista jatkuu
myös hankekauden päätyttyä ja niitä toteutetaan osittain vuonna 2022
alkaneen uuden FISIC-projektin tuella.
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Esimerkkejä FISIC-hankkeen tuloksista
Hankkeen aikana tuotettiin paljon erilaisia materiaaleja, kampanjoita,
koulutuksia ja toimintoja laajoille kohderyhmille. Jatkunut
koronapandemia muutti suunnitelmia etenkin koulutusten osalta lasten
ja nuorten parissa. Koulut rajoittivat osallistujamääriä kasvokkaisissa
tapahtumissa ja koulutuksissa. Verkkovälitteiset koulutukset otettiin
myönteisesti vastaan ja niistä saatiin hyvää palautetta, joskin
usein osallistujien määrä oli melkoisesti alhaisempi kuin mukaan
ilmoittautuneiden.
Poikkeuksellisista
olosuhteista
huolimatta
perustavoitteet saavutettiin hienosti ja osin myös ylitettiin.
Numeropoimintoja
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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Lähes 100 uutta tuotettua materiaalia mediakasvatuksen tueksi
Mediataitoviikko tavoitti 2,4 miljoonaa sosiaalisessa mediassa
5961 vihjettä vastaanotettu ja käsitelty Nettivihje-palvelussa
12 252 laittomaksi epäiltyä materiaalia syötetty INHOPEverkoston käyttämään ICCAM-järjestelmään
5722 ammattilaista ja vanhempaa MLL:n
mediakasvatuskoulutuksissa
6404 osallistujaa MLL:n lasten ja nuorten
mediakasvatusoppitunneilla
Yli 700 median käyttöön liittyvää yhteydenottoa MLL:n auttavissa
palveluissa
Yli 100 nuorten tekemää mediatuotosta Nuortennetissä

Selkokielisiä mediakasvatustehtäviä
Hankkeen toiminnassa painotettiin inklusiivista eli kaikille yhdenvertaista,
saavutettavaa ja esteetöntä mediakasvatusta. Tämä teema näkyi mm.
uudessa Hyvällä mielellä median kanssa -oppimateriaalissa, johon on
koottu selkokielisiä mediakasvatustehtäviä 12-18-vuotiaille nuorille
ja heidän kasvattajilleen. Materiaali on tehty niitä oppijoita ajatellen,
joille voi olla hyötyä selkeästi etenevistä ja selkokielisistä tehtävistä.
Tehtävissä on otettu huomioon erilaisia oppimisen ja kommunikaation
haasteita sekä erityistarpeita oppimisen järjestämiseen.
Peliviikko 24/7 lähetys

Peliviikko on pelikasvatuksen teemaviikko. Vuonna 2021 Peliviikolla
järjestettiin ensimmäistä kertaa 150 tuntia kestävä Peliviikko 24/7
-lähetys, jossa esitettiin Peliviikolla järjestettyjä verkkolähetyksiä ja
videotallenteita. Lähetys tavoitti viikon aikana lähes 4000 katsojaa.
Opas seksipositiiviseen mediakasvatukseen

Hankkeen aikana tuotettiin uusi seksikasvatusmateriaali: Mediaseksin
lukutaitoa nuorille - Opas seksipositiiviseen mediakasvatukseen. Opas
tarjoaa 13–18-vuotiaiden nuorten kanssa työskenteleville aikuisille eväitä
seksipositiiviseen ja nuorten kasvua tukevaan median seksisisältöjä
käsittelevään mediakasvatukseen. Oppaan tarkoituksena on tarjota
perustietoa erilaisista seksisisällöistä mediassa, kuten sosiaalisen
median sisällöistä ja pornosta. Oppaan laati FM, seksuaalikasvattaja
Petra Kankare. Opas on saatavilla myös ruotsiksi.
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Nettikiusaamisen vastaista työtä
MLL:n Nuoret ja nettikiusaaminen -kyselyn tulokset avaavat
nuorten ajatuksia nettikiusaamiseen puuttumisesta ja kuvaavat
heidän kokemaansa kiusaamista, häirintää ja loukkaavaa kohtelua
netissä, sosiaalisessa mediassa ja digitaalisissa peleissä. Nuoret ja
nettikiusaaminen -kyselyyn vastasi yhteensä 1123 12–17-vuotiasta
nuorta.
Kyselyn tulosten perusteella kiusaaminen ja häirintä netissä, sosiaalisessa
mediassa ja peleissä on varsin moninainen ilmiö, joka näkyy nuorten
arjessa ja median käytössä monin tavoin. Kysely antoi tietoa nuorten
toiveista aikuisille. Netissä tapahtuvalla kiusaamisella ja häirinnällä
voi olla hyvin vakavia seurauksia nuoren elämään, hyvinvointiin ja
koulunkäyntiin.
Kouluille ja opettajille on tärkeää jatkossakin suunnata tukea ja
työkaluja, jotta nettikiusaamiseen voidaan vastaisuudessa puuttua
paremmin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ehkäisevän työn,
kuten mediataitojen tukemisen merkitys korostuvat.
www.mll.fi/nettikiusaamiskysely
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Tukea ja keskusteluapua uutistulvaan ja sota-aiheen käsittelemiseen
lasten ja nuorten kanssa
MLL auttoi ja tuki lapsia, nuoria ja vanhempia käsittelemään uutistulvaa,
rajaamaan mediankäyttöä ja puhumaan pelottavista ja ahdistavista
uutisista. Ukrainan sota on inhimillinen katastrofi, joka järkyttää niin lapsia
kuin aikuisiakin. Sota tulee lähelle somen ja uutisten välittämien kuvien
ja tarinoiden kautta. Vanhempainiltamallin avulla ammattikasvattajille ja
vanhemmille annettiin vinkkejä ja tukea miten toimia niin, ettei median
ja sosisaalisten medioiden uutiset ja disinformaatio vahingoita lasta ja
miten koulun ja kotien yhteistyöllä varmistetaan, ettei ketään kiusata
tai syrjitä taustansa takia. Oppituntimallin avulla pyrittiin luomaan
lapsille turvallista tilaa, antaa tukea käsitellä uutisoinnin ja sosiaalisen
median kautta heränneitä tunteita sekä vahvistaa lähdekritiikkiä.
Vanhempainilta- ja oppituntimallia ladattiin maaliskuussa 2022 yhteensä
322 kertaa.
www.mll.fi/mediakasvatus
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Pelastakaa Lasten vaikuttamistyö
Lasten suojelu ja Nettivihje edistää lasten oikeutta tulla suojelluksi
seksuaaliväkivallalta
tekemällä
pitkäjänteistä
vaikuttamistyötä.
Tavoitteena on, että lasten suojelemisen kannalta keskeiset muutokset
toimintatapoihin ja rakenteisiin saavutetaan niin kotimaassa kuin
kansainvälisesti. Yhteistyötä tehdään viranomaisten, päättäjien ja
ammattilaisten kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankekauden
aikana
vaikuttamistyötä
tehtiin
erityisesti
seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyen. Lisäksi
Lasten suojelu ja Nettivihje oli kuultavana useissa päättäjille suunnatuissa
tilaisuuksissa ja antoi lausuntoja strategioihin ja uudistuksiin.
Lasten suojelu ja Nettivihje osallistui useiden työryhmien ja verkostojen
toimintaan, kuten Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
torjunnan toimikunnan alaiseen järjestötyöryhmään (NAPE) ja Lapsiin
kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmään (Väkivallaton lapsuus).
www.nettivihje.fi
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Perinteinen Mediakasvatusfoorumi järjestettiin toukokuussa 2021
teemanaan Mediakasvatusta läpi elämänkaaren. Toista kertaa peräkkäin
etätilaisuutena järjestetty foorumi keräsi yhteen mediakasvatusalan
suunnittelijoita ja päättäjiä. Tapahtumassa julkaistiin KAVIn ja
kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyössä tekemä
tutkimus, joka kartoitti aikuisten medialukutaidon nykytilaa ja tarpeita.
Lisäksi tapahtumassa kuultiin ajan hengessä Jonas Sivelän puheenvuoro
kriittisestä medialukutaidosta, salaliitoista ja rokotevastaisuudesta.

Medialukutaitojen edistäminen ja
tiedotus
KAVIn koordinoimalla Mediataitoviikolla on vakiintunut paikka FISIChankkeessa, ja vuonna 2022 sitä vietettiin helmikuussa jo 10. kerran.
Mediataitoviikon tavoitteena on kehittää kansalaisten mediataitoja
sekä antaa ammattilaisille valmiuksia mediakasvatukseen. Juhlavuonna
materiaaleja, tapahtumia ja viestintää teemaviikolle tuottivat lähes 50
kumppaniorganisaatiota eri yhteiskunnan sektoreilta. Mediataitoviikolle
ilmoittautui 1828 alan ammattilaista kouluista, päiväkodeista,
kirjastoista, nuorisotaloista ja museoista.

KAVIn ylläpitämät verkkosivut mediataitoviikko.fi, mediataitokoulu.
fi ja medialukutaitosuomessa.fi ovat tärkeä osa hankkeessa tehtävää
tietoisuuden lisäämistä. Mediataitovikko.fi -sivulta löytyvät teemaviikon
perustiedot, viestintämateriaalia sekä KAVIn ja kumppaneiden viikolle
tuottamat tapahtumat ja materiaalit aina aktiivisen kampanja-ajan.
Mediataitokoulu.fi -sivusto taas tarjoaa maksuttomia oppimateriaaleja
mediakasvattajien
käyttöön
ympäri
vuoden.
Medialukutaito
Suomessa -sivustolla julkaistiin blogikirjoituksia medialukutaidon
ja mediakasvatuksen teemojen parissa työskenteleville eri alojen
ammattilaisille.

Vuosittain Mediataitoviikolle julkaistaan Mediataito-lehti yhteistyössä
kumppaniorganisaatioiden kanssa. Tällä hankekaudella lehti julkaistiin
vakiintuneesti painettuna lehtenä, mutta ensimmäistä kertaa myös
saavutettavana verkkolehtenä. Verkkolehti mahdollisti pidempien
artikkeleiden julkaisun sekä suoran linkittämisen tiettyihin artikkeleihin.
Verkkolehti sai 3600 latausta helmikuun loppuun mennessä.
Toinen hankkeen keskeinen kampanja on marraskuisin vietettävä
kansallinen Peliviikko. Vuonna 2021 Peliviikkoa vietettiin 11. kerran.
Peliviikon tavoitteena on vahvistaa pelikasvatusta ja lisätä peleistä
käytävää positiivista keskustelua kodeissa, pelaajien kesken sekä
mediassa. Peliviikolle tuotettiin 336 päivää paikallisia, pääasiassa ilmaisia,
tapahtumia kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin. Peliviikolla Non-toxic
- Syrjimätön pelikulttuuri -hanke palkittiin Vuoden Pelikasvattajana.

KAVI tuotti hankekauden aikana toistakymmentä maksutonta oppimis- ja
tiedotusmateriaalia. Uudet materiaalit sisälsivät oppimiskokonaisuuksia,
oppaita, julisteita ja mikrovideoita. Materiaaleja julkaistiin sekä suomeksi
että ruotsiksi ja selkokielellä. Materiaalien tuottamisessa kiinnitettiin
erityistä huomiota niiden saavutettavuuteen. Verkkomateriaalien
lisäksi useat materiaalit olivat maksutta tilattavissa postin kautta KAVIn
verkkokaupasta.
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netissä. Usein mediaa koskevat kysymykset eivät olleet pääasiallinen
yhteydenoton syy, vaan ne liittyivät vertaissuhteisiin tai seurusteluun,
sisällöntuottamiseen, pelaamiseen ja ajankohtaisiin ilmiöihin.

Auttavat puhelin- ja nettipalvelut
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämät Auttavat puhelin -ja
verkkopalvelut toteuttivat FISIC-hankkeen Helpline-toimintoa. Sekä
Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa, että Vanhempainpuhelimessa
ja -netissä tarjottiin kahdenkeskistä apua ja tukea lasten ja nuorten
mediankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, kuten pelaamisessa tai
sosiaalisen median pulmissa. Yhteyttä oli mahdollista ottaa puhelimitse,
kirjeitse tai chatin kautta. Vastaajina toimivat MLL:n kouluttamat
vapaaehtoiset päivystäjät. Jokaisessa päivystysvuorossa vapaaehtoisten
tukena toimi MLL:n työntekijä.

Vanhempainpuhelimessa ja -netissä yleisimmät media-aiheet olivat
lasten ja nuorten netinkäyttö ja sen pelisäännöt, mediasisällöt ja niihin
liittyvät rajat, lapsen suojaaminen netin haitallisilta sisällöiltä sekä
vanhemman omaan tai muun lapselle läheisen aikuisen netinkäyttöön
liittyvät huolet. Koronapandemia ja siihen liittyvä uutisointi oli yleinen
yhteydenoton aihe. Helmi-maaliskuussa 2022 Venäjän hyökkäys
Ukrainaan ja tapahtumiin liittyvä uutisointi ja muu digitaalinen sisältö
kuului yhteydenotoissa monin tavoin. Päivystäjille jaettiin ajankohtaista
tietoa netti-ilmiöistä päivystysvuoroissa. Päivystäjillä oli lisäksi
käytössään tukiaineisto lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvistä
haasteista.

Koronapandemian alkaessa päivystystoimintaa kehitettiin nopeasti niin,
että päivystäjät pystyivät hoitamaan päivystysvuoronsa tietoturvallisesti
kotoaan käsin. Päivystäjät saavat tehtäväänsä noin 40 tunnin koulutuksen.
Hankekaudella kehitettiin päivystäjille myös verkkokurssi, jonka avulla
heillä on mahdollista suorittaa osa koulutuksesta. Hankekaudella
koulutettiin 60 uutta vapaaehtoista.

Auttavien palveluiden vuosiraporttien mukaan media-aihe oli mukana
noin seitsemässä prosentissa (7%) kaikista käydyistä keskusteluista.
Aiheista on tehty laadullista ja määrällistä seurantaa. Hankkeessa
tilastoitiin yhteensä 744 mediaan liittyvää yhteydenottoa. Lasten ja
nuorten puhelimessa ja chatissa yleisimmät mediaan liittyvät aiheet olivat
sosiaalisen median sisällöt ja sisällön tuottaminen sosiaaliseen mediaan,
porno, pelit, vertaissuhteet verkossa, netissä tapahtuva kiusaaminen,
netti- tai peliriippuvuus ja seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö

Noin 600 koululle postitettiin tietoa MLL:n auttavista puhelimista ja
palveluista, ja siitä tiedotettiin noin 170 ammattilaisille suunnatun
koulutuksen yhteydessä.
Lue lisää vuosiraporteista:

Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin vuosiraportti 2021
Vanhempainpuhelimen ja kirjepalvelun vuosiraportti 2021
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MLL tuotti hankkeen aikana 65 erilaista opetus- ja tiedotusmateriaalia eri
kohderyhmille. Esimerkkejä hankkeen aikana tehdyistä materiaaleista ja
sisällöistä:
▶

▶
▶
▶

Tukea digiajan kasvattajille
MLL:n mediakasvatusaiheisilla kouluvierailuilla (yht.171 vierailua)
tavoitettiin hankekauden aikana yhteensä 6404 lasta ja nuorta sekä
3533 vanhempaa. Lasten ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia
osallistui MLL:n koulutuksiin ja luennoille yhteensä 2189. MLL koulutti
yli 40 mediakasvatuskouluttajaa erityisesti digitaalisen hyvinvoinnin,
digitaalisen pelaamisen, nettikiusaamisen sekä seksuaalisen häirinnän ja
groomingin teemojen käsittelemiseen koulutuksissa.

▶
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Ota ensiaskeleita digitaalisessa mediassa on toiminnallinen ja
osallistava oppituntimalli 1.-2.-luokkalaisille. Oppitunnin teemoina
ovat mielekäs mediankäyttö osana tasapainoista ja monipuolista
arkea sekä muut huomioiva ja turvallinen mediankäyttö.
Ota ensiaskeleita digitaalisessa mediassa- oppituntimalli Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Pelaaminen ja hyvinvointi-artikkelin avulla vanhemmat saavat
tietoa millaisiin pelaamisen ja hyvinvoinnin risteyskohtiin on hyvä
kiinnittää huomiota: Pelaaminen ja hyvinvointi - Mannerheimin
Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Kouluille ja oppilaitoksille suunnatun Vihapuhetta ja vastapuhetta
materiaalin avulla syvennetään tietämystä vihapuheesta, sekä
vinkataan välineitä torjua vihapuhetta vastapuheella. Vihapuhetta
ja vastapuhetta - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
Alastonkuvia Siru-ulottuvuudessa on nuorille suunnattu
digitaalinen oppimispeli, jonka teemana on itse tuotettu
seksuaalinen materiaali. Pelin avulla pohditaan miten toimia
tilanteissa, joissa joku pyytää lähettämään alastonkuvia. Peli:
Alastonkuvia Siru-ulottuvuudessa - Nuortennetti
Kolme uutta mediakasvatuksen videota, esimerkkinä video miten
puhua sodasta ja uutistulvasta lapsen ja nuoren kanssa.

Nuorten osallisuus
Nuortennetissä evästeet hyväksyneitä käyttäjiä oli hankekaudella
230 000. Nettisivun evästeuudistus teki kävijämäärien arvioinnin
hankalaksi, mutta sivulatausten määrät jatkoivat kasvuaan, joka antaa
osviittaa myös kävijämäärien kasvusta. Vuonna 2020 sivulatauksia
oli yhteensä 850 000 ja hankekaudella sivulatauksia oli huikeat yli
1,16 miljoonaa. Nuortennetissä nuoret voivat osallistua lukemalla
tietotekstejä, katsomalla videoita, tekemällä testejä, osallistumalla
keskustelupalstalle tai ryhmächattiin, tekemällä itse mediatuotoksia
ja lähettämällä ne Nuortennettiin. Nuortennetin vuoden 2021
suosituimmat teemat olivat seksuaalisuus sekä mieli ja keho. Sivuston
toiminnallisia elementtejä tuotettiin hankekaudella, sillä erityisesti
erilaiset testit ja gallupit ovat suosittuja: testien koontisivu ladattiin
vuoden 2021 aikana yli 30 000 kertaa ja 43 gallupeihin saatiin lähes 5300
vastausta. Netti ja media -sisältöä ladattiin 45 000 kertaa ja luetuimmat
sivut liittyivät digihyvinvointiin, nettikiusaamiseen ja pelaamiseen.
Esimerkiksi digihyvinvoinnin sisältöjä luki yli 10 000 yksilöityä kävijää ja
mediataitojaan halusi kehittää lähes 5000 lukijaa. Lisäksi media-aiheiset
testit ja mediasuosikit olivat myös paljon luettuja sivuja.

▶

DIGIFIT-kirppu. Pelin avulla pohditaan minkälaiset asiat
mediankäytössä voivat vaikuttaa mielen hyvinvointiin: DIGIFITkirppu - Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)
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Nuortennetin kävijämäärät kasvoivat erityisesti mediankäyttöä
käsittelevissä sisällöissä sekä nuorten itse tekemissä jutuissa. Nuorten
itse tuottamia juttuja julkaistiin yli sata (100kpl). Netissä tapahtuva
kiusaaminen näkyi nuorten tekemissä tuotoksissa. Hankekaudella
nuorten toimittajien määrä kasvoi. 32 vapaaehtoista Nuortennetin
toimittajaa (12–19-vuotiaita) tuottivat Nuortennettiin sisältöjä myös
Instagram-, Youtube- ja nettisivujen kirjoittajatiimeissä. Ryhmänohjausta

kehitettiin hankekaudella ja toimittajien tueksi rakennettiin
verkkokoulutus. Lisäksi toimittajien ja ohjaajien välistä kommunikaatiota
parannettiin ottamalla uusi alusta, Discord, käyttöön.

sekä Instagramissa ja toiminnassa aloitti 11 uutta toimittajaa. Joulukuussa
2021 kampanjoilla Instagramissa, Snapchatissä sekä Youtubessa
lisättiin Nuortennetin tunnettavuutta sekä ohjattiin nuoria sisältöjen,
keskustelupalstan sekä sisällöntuotannon pariin. Kampanja tavoitti 10
000 yksittäistä katselijaa Youtubessa, Snapchatissa mainos näytettiin yli
330000 kertaa, Nuortennetin linkin avasi huimat 6000 nuorta ja uusia
nuoria ohjautui Nuortennetin kampanjasivulle 2400. Instagramissa
ja Snapchatissa toteutetun Talvilomakampanjan 2022 kautta kolmen
viikon aikana Nuortennetin sivuille löysi yli 3500 nuorta. Kampanjoiden
kautta tavoitetut nuoret viettivät Nuortennetin sisältöjen parissa tuplasti
pidempään aikaa kuin normaalisti verkkosivuilla vierailevat.

Vapaaehtoiset (20–25-vuotiaat) nuoret aikuiset moderoivat Nuortennetin
keskustelupalstaa ja vastasivat keskustelupalstalla nuorten kysymyksiin.
Vertaisten kanssa keskustelulle oli tarvetta ja keskustelupalstalla
julkaistiin hankekauden aikana lähes 7000 viestiä. Mielenterveyteen
liittyviin viesteihin keskustelupalstalla vastasivat Lasten ja nuorten
puhelimen ja chatin vapaaehtoiset päivystäjät. Nuoret ohjasivat
työntekijöiden kanssa myös ryhmächatteja, joissa tavoitettiin 322 nuorta
ja keskusteltiin mm. koronapandemian vaikutuksista nuorten arkeen
ja hyvinvointiin, nettikulttuurista ja digihyvinvoinnista, harrastuksista
hyvinvoinnin tukena sekä miten löytää motivaatiota omien tavoitteiden
saavuttamiseksi. Valtaa Nuortennetti -toiminnassa sisältöjä Nuortennetin
kanaviin tuottivat myös monet yhteistyökumppanit.

Koska moni nuori on kertonut käyttävänsä Nuortennettiä pääasiassa
mobiililaitteella, kiinnitettiin hankekaudella erityistä huomiota
Nuortennetin käyttäjäystävällisyyteen mobiililaitteita käytettäessä.
Sivujen saavutettavuutta, mobiilikäytettävyyttä ja navigointia
parannettiin linkittämällä uudelleen yli 500 sivua. Sivuston yli 500
artikkelin loppuun lisättiin huhtikuussa 2021 myös mahdollisuus
antaa pikapalautetta. Nuortennetin lukijat antoivat 17 841 kertaa
pikapalautetta, joista 11 916 kertaa lukija koki sisällöstä olleen hänelle
hyötyä.

Nuoret osallistuivat hankekauden aikana myös erilaisiin tapahtumiin
ja edustivat keskustelutilaisuuksissa. Lokakuussa 2021 Nuortennetin
toimittaja otti osaa EU:n Safer Internet – hankkeen verkossa toteutettuun
Better Internet For Kids paneeliin. Tapahtumaan osallistui yhteensä
41 nuorta 19 eri Euroopan maasta. Nuortennetin toimittaja osallistui
Suomen edustajana nuorten tuottamaan paneeliin, joka käsitteli
internetin tulevaisuusnäkymiä, henkilökohtaisen datan keräämistä sekä
mediakasvatuksen merkitystä kouluissa.

Nuortennetiä markkinoitiin somekampanjoilla hankekauden aikana.
Syksyllä 2021 rekryttiin uusia toimittajia kampanjoimalla Facebookissa

Nuorten osallisuus ja digiarki raportissa (Youth Voice report) kerrotaan
MLL:n vuonna 2021 nuorille toteuttamasta mediakasvatuksesta, nuorten
osallisuudesta sekä digiarjesta:
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www.mll.fi/youthvoice2021
www.nuortennetti.fi

nettikiusaamiseen puuttumisesta. Molempien kyselyjen vastauksista
ilmeni, että nuoret toivovat, että aikuiset puhuisivat nuorten kanssa
enemmän mediankäyttöön liittyvistä asioista ja että aikuiset ottaisivat
netissä tapahtuvan kiusaamisen vakavasti.
Mediakasvatus tukioppilastoiminnassa

Vuonna 2021 nuorille toteutettiin ja julkaistiin erilaisia kyselyjä eri
aiheisiin liittyen. Nuorille suunnatut kyselyt antoivat tärkeää tietoa
aikuisille nuorten omista ajatuksista, huolista ja toiveista. MLL on
toteuttanut kouluissa vuosina 2018–2021 mediakyselyä, johon
vastanneita oppilaita oli kertynyt hankekauden loppuun mennessä
3992. Kyselystä on saatu tärkeää tietoa nuorten mediankäytöstä, jota
on hyödynnetty MLL:n nuorille suunnatussa mediakasvatustyössä.
Vuonna 2021 julkaistiin myös nettikiusaamiseen liittyvä kysely, johon
vastasi yhteensä 1123 nuorta. Kyselyssä kerättiin tietoa erityisesti

MLL:n mediakasvatusaiheisiin koulutuksiin osallistui hankekauden
aikana 124 tukioppilasta ja 17 tukioppilasohjaajaa eri puolilta Suomea,
huolimatta COVID-19 pandemiasta. Tukioppilastoiminta oli hankekaudella
monessa koulussa tauolla pandemian vuoksi, kun kouluissa pyrittiin
välttämään oppilasryhmien sekoittumista ja kontakteja. Tukioppilaita
koulutetaan vuosittain mediakasvatusteemaisilla jatkokoulutuksilla,
jotka käsittelevät kaveritaitoja somessa ja peleissä sekä hyvinvointia
tukevaa mediankäyttöä.Tukioppilaat pitävät kouluissa mediankäyttöön
liittyviä tietoiskuja, aamunavauksia ja oppitunteja muille oppilaille.
Tukioppilastoimintaan tuotetaan vuosittain tukimateriaalia oppituntien
sekä tietoiskujen ja kampanjoiden pitämiseen. Tukioppilaat pitävät
vuosittain omissa kouluissaan mediakasvatusaiheisia aamunavauksia,
tempauksia ja oppitunteja koulunsa oppilaille. Hankekaudella
tukioppilastoimintaan tuotettiin tukioppilaiden mediakasvatustyön
tueksi mm. mediakasvatusaiheisia tehtäväkortteja sekä uusi
tukioppilastoiminnan opas mediakasvatukseen.
Mediakasvatus tukioppilastoiminnassa - Mannerheimin
Lastensuojeluliitto (mll.fi)
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Lasten suojelu ja Nettivihje
Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto tekee työtä
lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi, edistää
varhaista puuttumista lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin ja
nopeuttaa lapsiin
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin poistumista
netistä. Työn keskiössä on lapsen oikeus tulla suojelluksi kaikelta
väkivallalta. Lasten suojelu ja Nettivihje on aloittanut toimintansa vuonna
2002. Työn painopistealueet ovat vihjetyö, tietoisuuden lisääminen ja
vaikuttamistyö.
Hankkeen aikana Lasten suojelu ja Nettivihje kehitti toimintaansa
järjestämällä mm. työpajan nuorten kanssa. Työpajassa saatiin
palautetta ja kehitysideoita Nettivihjeen toiminnasta suoraan nuorilta.
Lapsia ja nuoria osallistettiin vuoden aikana myös heille suunnattujen
materiaalien ja kampanjoiden työstämisessä. Lisäksi toteutettiin kysely
ammattilaisille siitä, millaista materiaalia lasten parissa toimivat
ammattilaiset toivoisivat tukemaan omaa työtään lapsiin kohdistuvan
seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi.
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Vihjetyö

Uusi ilmoituslomake nuorille seksuaaliväkivallasta netissä!

Suuri osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ei tule viranomaisten
tietoon esimerkiksi siksi, että kynnys ilmoittaa viranomaisille epäillystä
rikoksesta tai laittomasta materiaalista on korkea. Pelastakaa Lasten
Nettivihje-palvelun avulla voidaan saada viranomaisten tietoon myös
ne tilanteet, joita ei syystä tai toisesta haluta ilmoittaa suoraan poliisille.
Näin yhä useampi lapsiin kohdistunut seksuaalirikos saadaan selvitettyä
ja lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia
poistettua tehokkaasti netistä. Nettivihje on osa kansainvälistä INHOPEvihjepalveluverkostoa, jonka avulla pystytään välittämään tieto
laittomasta materiaalista nopeasti viranomaisille ja palveluntarjoajille
riippumatta siitä, missä maassa laiton materiaali sijaitsee. Nettivihjettä
ylläpidetään tiiviissä yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa.

Nettivihje julkaisi lapsille ja nuorille oman ilmoita-sivun, jonka avulla
pyritään madaltamaan lasten ja nuorten kynnystä ilmoittaa kokemastaan
seksuaaliväkivallasta netissä. Lisäksi Nettivihjeen vihjelomakkeelle
lisättiin kohta, jonka avulla voi ilmoittaa lapseen tai nuoreen
kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä netissä. Lapset ja nuoret
saattavat mieltää esimerkiksi aikuisen lähettämän seksuaalissävytteisen
viestin seksuaalisena häirintänä seksuaaliväkivallan tai groomingin
sijaan.
www.nettivihje.fi/nuoret

Tietoisuuden lisääminen

Hankkeen aikana Nettivihje vastaanotti 5848 vihjettä. Kaikki laittomaan
materiaaliin ja toimintaan viittaavat tiedot välitettiin Suomen
viranomaisille arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lisäksi
laittomaan materiaaliin liittyvät tiedot (URL-osoite) välitettiin INHOPEvihjepalveluverkoston avulla siihen maahan, jossa laiton aineisto sijaitsi.
Tiedot välitettiin muille vihjepalveluille INHOPE:n ylläpitämän ICCAMjärjestelmän avulla. Järjestelmästä tieto välittyi myös kansainväliselle
poliisijärjestö Interpolille. Nettivihjeessä vihjeet käsiteltiin 48 tunnin
kuluessa vihjeen saapumisesta, mikä on INHOPE-vihjepalveluverkoston
laatusuositus.

Tiedon tuottamisen, sen jakamisen sekä koulutusten avulla Lasten
suojelu ja Nettivihje pyrki ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvia
seksuaalirikoksia ja edistämään varhaista puuttumista rikoksiin.
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Materiaaleja ammattilaisille, lapsille, nuorille ja huoltajille
Hankkeen aikana Lasten suojelu ja Nettivihje tuotti materiaaleja
ammattilaisille, lapsille ja nuorille sekä heidän huoltajilleen. Lisäksi
Lasten suojelu ja Nettivihje käänsi uudet nettisivunsa ruotsiksi ja
englanniksi.
Hankkeen aikana julkaistua materiaalia:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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Turvaa ja tue. Opas vanhemmille. Tietoa nuoren seksuaalisuudesta
ja netissä tapahtuvasta lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta
seksuaaliväkivallasta.
Grooming lasten silmin -selvitys lasten ja nuorten kokemasta
groomingista netissä. Päätulokset saatavilla myös englanniksi.
Selvitys tehtiin edellisellä hankekaudella ja sen julkaisuwebinaari
oli 26.4.2021.
Arkipäiväiset kuvat lapsista seksualisoivassa kontekstissa -julkaisu.
Ota grooming puheeksi. Kortit groomingin puheeksiottoon lasten
parissa työskenteleville ammattilaisille, rinnalla kulkevat kortit
lapsille sekä ohje korttien käyttämiseen.
Mun keho mun rajat. Opas nuorille. Tietoa alastonkuvien
jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestittelystä. Saatavilla
myös ruotsiksi ja selkosuomeksi.
Testaa tietosi -kysely: Miten lasten parissa toimiva aikuinen voi
huolehtia lapsen turvallisuudesta netissä?
Video lasten kohtaamasta seksuaaliväkivallasta netissä, sen
ennaltaehkäisystä ja Nettivihje-palvelusta julkaistiin Pelastakaa
Lasten Youtube-kanavalla.

Koronatilanteesta johtuen materiaaleja ei päästy jakamaan normaaliin
tapaan tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joten Lasten suojelu ja Nettivihje
toimitti materiaaleja suoraan lasten parissa toimiville ammattilaisille.
Lisäksi materiaalien nettiversioita markkinoitiin lasten parissa toimiville
ammattilaisille suunnatuissa koulutuksissa, sosiaalisessa mediassa ja
yhteistyökumppanien uutiskirjeissä.
Kaikki tuotetut materiaalit ovat saatavilla Nettivihjeen materiaalipankissa:

Mainoskampanjat ja näkyvyys

Ammattilaisten koulutus

Lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kohtaaminen

Lasten suojelu ja Nettivihje toteutti kaksi mainoskampanjaa hankkeen
aikana. Toinen kampanjoista oli suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille
ja toinen aikuisille. Mainoskampanjat toteutettiin kohdennettuna
mainontana sosiaalisessa mediassa (mm. Youtube ja Facebook).
Mainoskampanjoiden avulla tavoitettiin yli 260 000 henkilöä. Lasten
suojelu ja Nettivihje esitteli toimintaansa myös Nelosella esitettävässä
Vain Elämää -ohjelmassa ja antoi useita haastatteluja eri medioille.

www.nettivihje.fi/materiaalipankki

Lasten suojelu ja Nettivihje koulutti hankkeen aikana yli 2400
ammattilaista.
Koulutusta
tarjottiin
lapsiin
kohdistuvasta
seksuaaliväkivallasta digitaalisessa mediassa ja seksuaaliväkivallan
ennaltaehkäisystä mm. sosiaali-, terveys- ja opetustoimen ammattilaisille.
Syksyllä 2021 toiminto aloitti ammattilaisille, opiskelijoille
ja vapaaehtoisille suunnatun koulutuskiertueen yhteistyössä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa.
Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto järjesti “Ilmoita älä sivuuta”
-webinaarin lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille sekä
seksuaalirikollisten ja lapsikohteisen seksuaalisuuden omaavien
henkilöiden kanssa työskenteleville marraskuussa 2021. Tilaisuuteen
olivat tervetulleita myös poliisit, muut viranomaiset ja päättäjät.
Webinaarissa kuultiin ammattilaisten, tutkijoiden ja viranomaisten
puheenvuoroja lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ja siitä, miten
lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan ennaltaehkäistä.

Lapsia ja nuoria tavoitettiin tekemällä yhteistyötä myös Pelastakaa Lasten
nettinuorisotalo Netarin kanssa. Lasten suojelu ja Nettivihje järjesti kaksi
teemailtaa lapsille ja nuorille seksuaalisesta häirinnästä ja alastonkuvien
jakamisesta Netarin Momio- ja Discord-illoissa. Lisäksi somepostauksia
jaettiin lapsille ja nuorille säännöllisesti Netarin Instagram-tilin kautta.
Yhteistyötä tehtiin myös Sua varten somessa -hankkeen kanssa. Hankkeen
Instagram-tilillä järjestettiin Instagram-live lasten houkuttelusta
seksuaalisiin tarkoituksiin ja Nettivihjeen asiantuntijat olivat mukana
keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Lasten suojelu ja Nettivihje yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton
kanssa toteutti mediataitoviikolla kaikille huoltajille avoimen
nettivanhempainillan. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja se tullaan
toteuttamaan uudelleen seuraavan hankekauden aikana.
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www.nettivihje.fi

Lisätietoja Finnish Safer Internet Centren toiminnasta

FISIC in a Nutsell

www.saferinternet.fi

Finnish Safer Internet Centre 2021–2022 (FISIC) was a project aimed
to improve children’s, young people’s and adults’ media skills, safety
and well-being related to the Internet and online contents. The project
lasted for 12 months (1.4.2021–31.3.2022). The Centre consisted of
three organizations: National Audiovisual Institute (KAVI), Mannerheim
League for Child Welfare (MLL) and Save the Children Finland (SCF).
The project was co-funded by the European Commission Connecting
European Facilities division (CEF). Via this project, FISIC belonged to
the Insafe and INHOPE networks. We had active co-operation with other
Safer Internet Centres. We were a valued partner also nationally and
cooperated with several governmental organizations, NGO’s and private
companies.

Ella Airola
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
ella.airola@kavi.fi
Tanja Simola
Pelastakaa Lapset ry
tanja.simola@pelastakaalapset.fi

Paula Aalto
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
paula.aalto@mll.fi

Awareness raising

The main focus groups of FISIC are children and young people reached
through parents and guardians, teachers, early education professionals,
youth workers, librarians and other adults working with minors. Also
adults at any age are acknowledged as a focus group. Main awareness
raising campaign of FISIC was annual Media Literacy Week (MLW).
Planning and implementation of the campaign was conducted in
cooperation with almost 50 organizations. Around 1800 local level
institutions such as schools, day care centres, libraries, and youth houses
organized and took part in several media educational activities.
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Youth participation

Another major campaign of the project was the annual Finnish Game
Week (FGW) aiming to promote game literacy. For the first time, FGW
hosted a 150 hour ivestream that reached over 4000 viewers. One
national major event was organized for media education professionals,
that was the Media Education Forum in the spring 2021. The theme of the
event was “Media education throughout the life cycle”.

”Youth to youth” media education work was done with peer students and
their supervising teachers in schools. A total of 124 peer students and
17 peer student instructors (teachers) were trained to enhance positive
online culture at their schools. MLL YouthNet website and its social media
channels provided a platform for participation in online youth activities.
During the period young people published over 100 media products
in YouthNet. About 40 MLL Young Web Editors (non-paid volunteers)
produced content and updated for the YouthNet social media channels
and the website. They promoted peer support and self-expression by
posting content, taking part and facilitating discussions on social media
channels, discussion forums, and group chats. The YouthNet website
was updated to include more interactive tools and information about
digital wellbeing and safe media-use. For example, new tests, enquiries,
and a digital learning game about sending nudes online, were launched.
Functions of the website were developed rapidly during the ongoing
COVID-19 pandemic to reflect the change in circumstances. During the
period there were over 1 100 000 page loads at YouthNet.

Nationwide trainer network was used to organize 171 school visits and
workshops for parents. All together 6404 pupils and 3533 parents took
part in these events. MLL also trained 2189 teachers, youth workers
and other professionals. New materials produced included guides for
parents, presentation materials for trainers, awareness videos, learning
games and educational materials for teachers.

Almost 100 new online and offline resources were developed for
awareness raising by all three main partners of the FISIC project. For
example, KAVI published a new guide for sex positive media education for
educators that work with 13-18- year-old young people, MLL produced
three new videos for professionals and parents regarding sexting and
sending nudes, hate speech and to support children and young people
from the news flood, and SCF published My body my boundaries
-guidebook that guides young people aged 13-17 to know their limits
online. Different materials were published in Finnish, Swedish, English
and in Finnish plain language.

Helpline
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The Finnish Helpline was based on two well known nationwide services:
The Child and Youth Phone and Chat and the Parent helpline. Both
services offered toll-free, anonymous one-to-one counseling with trained
volunteers. Child helpline phone is open every day of the year. Children
can also write anonymous e-letters or chat with volunteers. Common
topics were harmful content like online porn, excessive use of the

internet and games, publishing content to social media, online bullying
and sexual harassment. Parent helpline contacts dealt often with family
rules on media usage and harmful content. The Helpline volunteers
were provided with trainings, guiding during the shifts and supportive
materials regarding online safety and current online phenomena.
Altogether over 700 contacts concerned internet, online gaming or
mobile phones during the project.

early intervention through increasing knowledge and understanding
of child sexual abuse among children and young people, professionals
working with children, and guardians and parents. The Child Protection
and Finnish Hotline also promotes children’s right to be protected from
sexual abuse by carrying out long-term advocacy. The objective is to see
key changes, in terms of protecting children, implemented in procedures
and structures, both in Finland and abroad.

Finnish Hotline Nettivihje -protecting children against sexual abuse

The aim of the Child Protection and Finnish Hotline, a function run by
Save the Children Finland, is to prevent the sexual abuse of children, to
promote early intervention in sexual offenses against children, and to
speed up the removal of child sexual abuse material (CSAM) from the
internet. The Child Protection and Finnish Hotline began operations in
2002.

For more information
Ella Airola
National Audiovisual Institute
ella.airola@kavi.fi

The Child Protection and Finnish Hotline maintains the Hotline service
(Nettivihje in Finnish) that annually receives thousands of reports about
illegal activities and child sexual abuse material online. The hotline is
part of the International Association of Internet Hotlines INHOPE, which
enables a rapid transmission of information regarding illegal material to
the authorities and service providers, regardless of the country in which
the illegal material is hosted. The Finnish Hotline is maintained in close
cooperation with the National Bureau of Investigation (NBI).
Besides maintaining the Hotline service, the Child Protection and Finnish
Hotline aims to prevent sexual offenses against children and to promote

Tanja Simola
Save the Children Finland
tanja.simola@pelastakaalapset.fi
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Mannerheim League for Child Welfare
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