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FISIC pähKINäNKuorESSa 

Finnish Safer Internet Centre (FISIC) oli vuosina 2012–2014 toteutettu hanke, jonka päämääränä oli 
lisätä lasten ja nuorten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. 

Hanketta toteuttivat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Pelastakaa Lapset 
ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL). Hankkeen rahoitus koostui Euroopan komission Safer 
Internet -ohjelman tuesta sekä kansallisesta rahoituksesta.

KAVI vastasi projektin koordinoinnista, kokonaishallinnosta sekä mediataitoja ja -tietoisuutta lisää-
vistä Awareness-toiminnoista. Näkyvimpiä näistä olivat Mediataitoviikko-kampanja ja Mediataito-
koulu.fi-sivusto lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. 

Pelastakaa Lasten ylläpitämä Nettivihje-palvelu otti vastaan tietoa laittomasta, lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön liittyvästä verkkoaineistosta ja -toiminnasta. Tarkoitus oli ehkäistä laittoman lapsia 
koskevan seksuaalisen aineiston levittämistä ja kuluttamista.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton auttavat puhelin- ja nettipalvelut opastivat lapsia, nuoria ja huol-
tajia mediaan liittyvissä kysymyksissä ja asioissa. MLL toteutti myös osan mediataitoja ja -tietoisuutta 
edistävistä toiminnoista.

Hankkeen myötä olimme osa kansainvälisiä Insafe- ja INHOPE-verkostoja. Insafe-verkosto kokoaa 
yhteen kaikki komission rahoitusta saavat 31 maata, jotka tekevät verkkoturvallisuustyötä lasten 
ja nuorten hyväksi. INHOPE koordinoi kansainvälistä yhteistyötä lasten seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön liittyvän laittoman aineiston poistamiseksi, ja siihen kuului vuoden 2014 lopussa 51 Nettivihjeen 
kaltaista Hotline-palvelua 45 eri maassa ympäri maailman. 

FISIC osallistui säännöllisesti sekä Insafen että INHOPEn järjestämiin koulutuksiin ja muihin tilai-
suuksiin. Hankkeen toimintavuosien aikana teimme paljon yhteistyötä erityisesti toisten pohjois-
maisten Safer Internet Centrejen kanssa.

FISIC oli arvostettu yhteistyökumppani myös Suomessa. Yhteistyötä tehtiin kymmenien yritysten, 
järjestöjen ja virastojen kanssa. Hankkeella oli toimintavuosiensa aikana edustus useassa työryh-
mässä, hallituksessa ja ohjausryhmässä. 

Kaikki kolme hanketta toteuttanutta organisaatiota ovat vakiintuneita ja tunnettuja toimijoita suoma-
laisen mediakasvatuksen ja nettiturvallisuustyön alueella. Valtaosa keskeisistä toiminnoista jatkuu 
myös hankekauden päätyttyä.
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TIEToa ja maTErIaaLEja mEdIaKaSvaTuKSEEN

Hankekauden aikana mediakasvatukseen tuotettiin 88 erilaista tiedotus-, oppi- ja opetusmateriaalia. 
Suurin osa materiaaleista on suunnattu opettajille ja muille kasvattajille tai suoraan nuorille.

Materiaaleja on tuotettu pääosin sähköisessä muodossa tietoteksteinä ja oppimateriaaleina, vide-
oina ja nettitesteinä. Osa materiaaleista on saatavilla myös painettuna, sillä kotikasvattajien ja 
osin ammattikasvattajienkin tavoittaminen edellyttää vielä painettuja aineistoja. Kaikki hankkeessa 
tuotetut mediakasvatusmateriaalit ovat olleet maksutta julkisesti saatavilla.

hankekauden satoa – esimerkkejä FISICin materiaaleista

mediataitokoulu on ammattikasvattajan työkalu mediakasvatukseen. Sivustolta löytyvät tehtävä-
pankki, tietopankki, kummipankki sekä tietoa Mediataitoviikosta. Mediataitokoulussa on myös FISIC-
hankkeen blogi. Mediataitokoulussa vierailtiin 105 860 kertaa vuoden 2012 lokakuun ja vuoden 2014 
marraskuun välisenä aikana.
www.mediataitokoulu.fi

Eliaksen verkkoseikkailu -video oli hankekauden ehdoton hitti medianäkyvyydessä mitattuna. Lyhy-
essä animaatiossa käsitellään lasten netinkäyttöä ja kannustetaan perheitä käyttämään mediaa 
yhdessä. TV5, Kutonen, FOX, MTV3, Juniori, Nelonen ja Liv esittivät videota televisiossa vuoden 2014 
aikana yhteensä 316 kertaa ja se tavoitti lähes 3,2 miljoonaa katsojaa. Videon alkuperäisversion on 
tuottanut Belgian Safer Internet Centre.
www.youtube.com/watch?v=vO6YtsIlp6o

Lapset ja media -opas tutustuttaa kasvattajia alakouluikäisen lapsen mediamaailmaan. Oppaassa 
kerrotaan muun muassa ohjelmien ikärajoista, verkkopalveluiden sopivuuden arvioimisesta, tutta-
vuuksista ja kiusaamisesta verkossa sekä mediaympäristöön vaikuttamisesta. Opasta jaettiin tila-
usten perusteella noin 90 000 kappaletta.
kavi.fi/fi/meku/julkaisut

Eliaksen verkkoseikkailu

http://www.mediataitokoulu.fi
https://www.youtube.com/watch?v=vO6YtsIlp6o
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/lapset_ja_media.pdf
https://kavi.fi/fi/meku/julkaisut
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mLL:n Nuortennetti -sivustolle on tuotettu tietoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta sekä 
seksuaalisesta häirinnästä. Nuortennetti-sivustolla käy vuosittain 600 000 kävijää. Sivusto on suun-
nattu 12–18-vuotiaille nuorille.
http://www.mll.fi/nuortennetti

Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vuosiraportit sekä vanhempainpuhelimen ja -netin vuosira-
portit sisältävät osion, jossa kuvataan palveluun tulleita yhteydenottoja mediaan liittyen. Raportteja 
levitettiin laajasti ammattikasvattajille, medialle ja päättäjille.
www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/lnpn/raportit
www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/vpn/raportit

Lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten kapasiteetin vahvistaminen ja koulutuskiertue. 
Tavoitteena oli lisätä pääasiassa lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten tietoa ja ymmär-
rystä digitaaliseen mediaan liittyvästä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja antaa valmiuksia 
ilmiön käsittelyyn. Koulutuksia järjestettiin kahdeksan kappaletta eri puolilla Suomea ja niihin osal-
listui noin 300 lastensuojelun ja sosiaalialan ammattilaista. 

Nettielämää-videot kertovat neljä lyhyttä tarinaa lasten ja nuorten elämästä verkossa. Tarinoita 
voi käyttää keskustelevilla oppitunneilla perusopetuksen luokka-asteilla 1–7. Nettielämää-videoita 
katseltiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi YouTubessa yhteensä 415 876 kertaa (yhteensä 25 000 
tuntia) ja ne ladattiin tiedostoina 2056 kertaa. Arvioimme ladattujen tiedostojen tavoittavuudeksi noin 
40 000 oppilasta. 
http://www.mediataitokoulu.fi/nettielamaa.pdf
http://www.mediataitokoulu.fi/sevaanpelaaopas.pdf

viisaasti verkossa -opas tukioppilastoimintaan antaa välineitä yksityisen ja julkisen viestinnän rajojen, 
tietotulvan hallitsemisen sekä henkilötietojen jakamisen mekanismien opettamiseen. Oppaassa 
olevien harjoitusten pohjalta nuoret pystyivät kartuttamaan tietoisuuttaan netin eri ilmiöistä, kehittä-
mään mediataitojaan ja opastamaan nuorempiaan viisaassa verkon käytössä. 
www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/kouluille

ota puheeksi – internet ja lasten seksuaa-
linen hyväksikäyttö -opas pyrkii lisäämään 
lasten ja nuorten parissa toimivien ammat-
tilaisten ymmärrystä digitaalisen median 
ja verkkoympäristön merkityksestä lasten 
ja nuorten elämässä. Opas tarjoaa neuvoja 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennal-
taehkäisyyn ja lasten tukemiseen ongelma-
tilanteissa. Oppaassa on myös tehtäväosio. 
Aineisto on postitettu kaikkiin suomalaisiin 
peruskouluihin (2433 kpl) sekä kuntien 
Sosiaali- ja Nuorisotoimiin (600 kpl). 
www.pelastakaalapset.fi 

http://www.mll.fi/nuortennetti
http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/lnpn/raportit/
http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/vpn/raportit/
http://www.mll.fi/mll/auttavatpuhelimet/vpn/raportit/
http://www.mediataitokoulu.fi/nettielamaa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vO6YtsIlp6o
http://www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/kouluille
https://pelastakaalapset-fi-bin.directo.fi/@Bin/fcce11ff19d6099ecb6b85a96f527bd0/1421405087/application/pdf/1489266/Ota%20puheeksi%20-%20internet%20ja%20lasten%20seksuaalinen%20hyv%C3%A4ksik%C3%A4ytt%C3%B6.pdf
https://pelastakaalapset-fi-bin.directo.fi/@Bin/fcce11ff19d6099ecb6b85a96f527bd0/1421405087/application/pdf/1489266/Ota%20puheeksi%20-%20internet%20ja%20lasten%20seksuaalinen%20hyv%C3%A4ksik%C3%A4ytt%C3%B6.pdf
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otan vastuun -verkkoaineiston tarkoitus on ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia verkossa 
ja erityisesti laittoman, lasten seksuaalisen hyväksikäytön yhteydessä otetun aineiston käyttöä. Aineisto on 
suunnattu lapsiin ja verkossa oleviin seksuaalisiin lasten kuviin kiinnostusta tunteville ongelmallisen käyt-
täytymisen ja ajattelun hallinnan tueksi ja muuttamiseksi. Aineiston kehittämiseen on saatu asiantuntija-
apua muilta aihepiirin parissa toimivilta tahoilta.
otanvastuun.fi

Lapsi ja netin pornografia - ohjeita lapsen kanssa keskusteluun  on aineisto alakouluikäisten lasten 
kanssa työskenteleville ja lasten vanhemmille. Se sisältää välineitä ja ohjeita siihen, miten lasta voi 
suojata ja miten hänen kanssaan keskustella. 
www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/vanhemmille/

http://otanvastuun.fi/
http://otanvastuun.fi
http://www.mll.fi/@Bin/20134751/Lapsi_ja_netin_pornografia7.pdf
http://www.mll.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/vanhemmille/


7

YHDESSÄ PAREMPI INTERNET – FINNISH SAFER INTERNET CENTREN LOPPURAPORTTI 3/2012–12/2014

mediataitoviikko 

Hankekauden aikana perinteikkäästä Tietoturvapäivästä kasvoi Mediataitoviikko, joka järjestet-
tiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2013. Mediataitoviikko on mediakasvatuksen kansallinen 
teemaviikko, jonka tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten mediataitoja sekä kehittää kasvatta-
jien valmiuksia mediakasvatukseen. Kansainvälistä Safer Internet Daytä vietettiin osana Mediataito-
viikkoa ja se määritti kampanjaviikon ajankohdan. 

Mediataitoviikot 2013 ja 2014 toteutettiin laajassa yhteistyössä: molempina vuosina viikkoa on ollut 
toteuttamassa noin 40 yritystä, järjestöä ja viranomaista. 

Yhteistyökumppanit antoivat Mediataitoviikolle suunnitteluun käytetyn työpanoksen ohella mediatilaa, 
esitysaikaa ja taloudellista tukea. Työ Mediataitoviikon toteuttamiseksi toi eri organisaatiot työsken-
telemään yhdessä useiden kuukausien ajan. Toiminta on edesauttanut organisaatioita tutustumaan 
toistensa työhön sekä vahvistanut entisestään mahdollisuuksia mediakasvatukselliselle yhteistyölle 
laajemminkin kuin yksittäisen kampanjan yhteydessä.

Mediataitoviikkojen aikana toiminnassa oli mukana mittava määrä paikallisia tahoja, kuten kouluja, 
kirjastoja, päiväkoteja ja nuorisotaloja. Osallistumista pystyttiin arvioimaan entistä paremmin vuonna 
2013 käyttöön otetulla ilmoittautumistoiminnolla. Vuoden 2014 Mediataitoviikkoon ilmoittautui 1400 
paikallisorganisaatiota.

Mediataitoviikoilla tuotettiin useita kampanjoita, tempauksia ja materiaaleja. Yhteistyön tuloksena 
syntyi muun muassa päivitetty versio vuonna 2011 julkaistusta, kasvattajille suunnattusta Lapset 
ja media -oppaasta. Viiden sarjakuvastripin muodossa julkaistu Netiketti kehotti nuoria pohtimaan 
omaa nettikäyttäytymistään suhteessa muihin. Kuvia sinusta ja minusta -materiaalissa käsiteltiin 
toisia huomioivaa kuvaamista ja kuvien käyttämistä sosiaalisessa mediassa. Tuunaa vessa! -kisassa 
lapset ja  nuoret suunnittelivat ja koristelivat Mediataitoviikon aikana koulunsa tai muun ajanvietto-
paikkansa wc-tilat. Tuunatun vessan tarkoituksena oli valistaa käyttäjiään oikeuksista ja velvollisuuk-
sista netissä.



8

YHDESSÄ PAREMPI INTERNET – FINNISH SAFER INTERNET CENTREN LOPPURAPORTTI 3/2012–12/2014

mediataitoviikon näkyvyys

Mediataitoviikko on ollut hyvin esillä sekä 
perinteisessä mediassa että verkossa ja sosi-
aalisessa mediassa. 

Sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä saivat 
erityisesti kuvien some-jakamisesta ohjeis-
tava juliste, blogaajien yhteisön aloitteesta 
syntynyt Kommentti jättää jälkensä -kampanja 
sekä keskustelu oman lapsen kuvien jakami-
sesta netissä.  

mediataitoviikkojen 2013 ja 2014 medianäkyvyys numeroina:

•	 5 haastattelua televisiossa

•	 13 haastattelua radiossa

•	 yli	50 juttua painetuissa lehdissä

•	 yli	65 juttua verkkolehdissä

•	 Satoja tuhansia tavoitettuja sosiaalisessa mediassa 
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Lasten mediankäytön asiantuntijat kiersivät kouluissa

MLL:n mediakasvatuskouluttajat ja KAVIn mediataitokummit vierailivat kouluissa puhumassa inter-
netin käytöstä lapsille ja nuorille, opettajille ja vanhemmille. Koulutusten keskeiset teemat olivat 
turvallinen ja vastuullinen Internetin käyttö, yksityisyyden suojaaminen, netin julkinen luonne, 
nettikiusaaminen ja siihen reagoiminen sekä lasten ja nuorten suosimien nettisivujen tarjoamat 
osallisuusmahdollisuudet ja mahdolliset riskit. MLL koulutti myös tukioppilaita toimimaan media-
kasvattajina nuoremmille oppilaille.

Kouluttajille ja kummeille järjestettiin hankekauden aikana koulutuksia mediakasvatuksesta varhais-
lapsuudessa, lapsen oikeuksista mediassa sekä sosiaalisesta mediasta, nuorten digitaalisesta pelaa-
misesta sekä seksuaalisuudesta ja seksistä mediassa. 

MLL:n kouluttajaverkostossa on noin 40 aktiivista kouluttajaa ja he toimivat ympäri Suomea. Koulut-
tajien pitämien koulutusten kysyntä kasvoi tasaisesti koko hankekauden ajan. Yhteensä maaliskuun 
2012 ja joulukuun 2014 välillä pidettiin noin 600 koulutustilaisuutta koululaisille, vanhemmille ja 
ammattikasvattajille. MLL:n mediakasvatustilaisuuksiin osallistui yhteensä lähes 45 000 lasta, nuorta 
tai aikuista.

Hankekauden aikana koulutettiin yli 150 eri alojen ammattilaista toimimaan Mediataitokummeina. 
Vaikka koulutus ei velvoittanut kummina toimimiseen, mediataitokummipankkiin ilmoittautui aktii-
visiksi yli 30 kouluttajaa. Mediataitokummeille lähetettiin hankekauden aikana lähes 200 koulutus-
pyyntöä pääosin koulujen vanhempainiltoihin. Mediataitokummitoiminnasta saatu palaute oli pääosin 
positiivista. Joitakin ongelmia liittyi vapaaehtoistyönä toimintaa toteuttaneiden kummien tavoitetta-
vuuteen, sillä kaikki tilatut koulutukset eivät toteutuneet sovitusti. Toteutuneita koulutuksia pidettiin 
ajankohtaisina ja keskustelevina. 
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Yhteistyötapahtumat ja keskustelutilaisuudet

FISICin toiminta perustui suurelta osin verkostoyhteistyöhön. Hanke järjestikin toimintansa aikana 
useita yhteistyötapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, kuten seuraavat:

mediakasvatusfoorumi 2013 -tapahtuman yhteydessä järjestetty keskustelutilaisuus yhdessä EU 
Kids Online -hankkeen Suomen vastaavien tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen teemojen kehittämiseen 
keskittyneeseen tilaisuuteen osallistui noin 20 lasten netinkäytön tutkijaa ja asiantuntijaa.

Nettiturvallisuus-aiheinen työkokous pääkaupunkiseudun oppilashuollon työntekijöille keväällä 
2014. Tilaisuuteen osallistui noin 30 kuraattoria, psykologia ja terveydenhoitajaa eri kouluasteilta. 
Teemoina olivat muun muassa lasten ja nuorten vuorovaikutus netissä ja netin haitalliset ilmiöt, 
kuten kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä, sekä avun hakemisen kynnys ja pulmat nuori-ammatti-
laiskohtaamisissa. 

Seksuaalisuutta, seksiä ja pornoa käsittelevä keskustelutilaisuus. Tarkoituksena oli media- ja 
seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden välisen vuorovaikutuksen ja tiedonkulun kehittäminen. Tilai-
suuteen osallistui parikymmentä asiantuntijaa.

Mediakasvatusfoorumi 2013
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Lapset ja nuoret mukana hankkeessa

MLL:n verkkotukioppilaat eli Verkk@rit toimivat aktiivisesti hankkeen kehittämisryhmänä. Heillä oli 
tärkeä asema materiaalien kommentoinnissa ja nuorilta nuorelle kohdistetun toiminnan toteuttami-
sessa. He osallistuivat muun muassa chat-keskusteluihin, tekivät videogalluppeja ja omia videoita 
sekä edustivat niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä nettiturvallisuutta ja mediakasvatusta käsitte-
levissä tilaisuuksissa. 

MLL on tavoitteellisesti kehittänyt Verkk@ritoimintaa hankkeen aikana valtakunnalliseksi toiminnaksi. 
Ryhmään kuului vuonna 2013 yksi ryhmä, johon kuului kaksitoista 15–19-vuotiasta nuorta. Vuonna 
2014 uusia ryhmiä käynnistyi seitsemän ja ryhmiin kuuluvia 13–19-vuotiaita nuoria oli yhteensä 54. 
Toiminta laajenee edelleen. 

Otavamedian kustantama Koululainen-lehti ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti tekivät yhteis-
työtä lasten mediakasvatuksen ja mediataitojen edistämiseksi. Koululainen-lehdessä oli vuonna 2014 
jokaisessa numerossa mediakasvatuksellinen Mediakoululainen-osio. Lisäksi Koululainen kiersi 
Suomen kouluissa pitämässä mediakasvatuksellisia oppitunteja ja keräämässä kokemukseen perus-
tuvaa tietoa oppilaiden mediankäytöstä.

Lisäksi FISICin aikana toteutettiin erilaisia paneelikeskusteluja ja kokeiluja, joissa nuoret olivat 
mukana keskustelemassa mediasta ja testaamassa sekä arvioimassa hankkeen materiaaleja. 

Nuoret osallistuivat hankkeeseen myös kansainvälisissä tapahtumissa. Pohjoismaisten Safer Internet 
Centrejen vuonna 2012 järjestämässä Nordic Youth Internet Governance -foorumissa kuusi suoma-
laista nuorta esitti ajatuksiaan muun muassa sananvapaudesta ja demokratiasta internetissä. Vuoden 
2014 Safer Internet Foorumissa Suomea edusti vantaalainen 9.-luokkalainen. Foorumin teemana 
olivat muun muassa internetin hyvät käytännöt.
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KESKuSTELuapua mEdIaaN LIITTYvISSä KYSYmYKSISSä 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Auttavat puhelin- ja nettipalvelut toteuttivat FISIC-projektin Help-
line-toiminnon.  Sekä Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä että Vanhempainpuhelimessa ja 
-netissä tarjottiin kahdenkeskistä apua ja tukea lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvissä kysymyk-
sissä, kuten pelaamisessa, netin käytön rajoittamisessa tai sosiaalisen median pulmissa. Vastaajina 
toimivat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät. Kussakin päivystysvuorossa vapaaehtoisten 
tukena toimi aina ammattityöntekijä.

Hankeaikana maaliskuusta 2012 joulu-
kuuhun 2014 tilastoitiin yhteensä noin 
4500 mediaan liittyvää yhteydenottoa. 
Näistä 3500 eli lähes 80 % käsitteli online-
sisältöjä. Lasten ja nuorten puhelimessa 
ja netissä yleisimmät aiheet olivat tele-
vision ja elokuvien sisällöt, porno, pelit, 
sosiaaliset suhteet verkossa, netissä tai 
kännykän välityksellä tapahtuva kiusaa-
minen sekä netti- tai peliriippuvuus. 
Vanhempainpuhelimessa ja -netissä 
yleisimmät aiheet olivat lasten ja nuorten 
netinkäyttö ja sen pelisäännöt, lapsen 
suojaaminen netin haitallisilta sisällöiltä 
sekä pelaaminen.

Lasten ja nuorten puhelin ja 
netti

Lasten ja nuorten puhelin on maksuton 
valtakunnallinen auttava puhelin alle 
21-vuotiaille. Puhelin päivystää vuoden 
jokaisena päivänä. Soittaja voi keskus-
tella nimettömänä ja luottamuksel-
lisesti turvallisen aikuisen kanssa. 
Nettikirjepalveluun voi kirjoittaa nimet-
tömänä. Päivystäjät vastaavat kirjeisiin 
kahden viikon kuluessa. Päivystäjän 
kanssa pystyy myös chattailemaan. 

Vuoden 2014 alusta chat siirtyi IRC-
galleria-palvelusta omalle chat-
alustalleen, joka toimii MLL:n 
Nuortennetti-sivustolla. Hankekauden aikana chat-päivystyksiä lisättiin ensin kahdesta vuorosta 
viikossa kolmeen ja syksyllä 2013 neljään vuoroon viikossa. 

vanhempainpuhelin ja -netti

Vanhempainpuhelin ja -netti tarjoavat vertaistukea vanhemmille. Yhteydenottoihin vastaavat päivys-
täjät ovat myös itse vanhempia ja auttaminen perustuu arkisen tiedon ja kokemusten jakamiseen. 
Vanhemmat voivat keskustella nimettömästi vanhemmuuteen liittyvistä asioista ja esimerkiksi kysyä 
neuvoa perheen mediankäytön pelisääntöihin.  
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päivystäjiä koulutettiin säännöllisesti hankkeen tuella

Uusia auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päivystäjiä rekrytoitiin ja koulutettiin säännöllisesti 
kaikilla päivystyspaikkakunnilla: Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Kaikki päivystäjät suorittivat 
peruskurssin, johon kuului kahden tunnin mittainen lasten ja nuorten mediankäyttöä ja siihen liittyviä 
haasteita käsittelevä osio. Hankkeen aikana koulutettiin yhteensä 250 uutta päivystäjää.

Päivystäjille järjestettiin myös yhden illan kestäviä teemallisia jatkokoulutuksia. Hankkeen aikana 
pidettiin yhtensä 13 media-aiheista täydennyskoulutusta. Aiheina oli muun muassa lapsille haitalliset 
mediasisällöt  sekä lasten oikeudet ja velvollisuudet mediassa. Asiantuntijakouluttajat taustoittivat 
auttavissa puhelin- ja nettipalveluissa nousevia ilmiöitä ja laajensivat päivystäjien osaamista.

Päivystäjille jaettiin ajankohtaista tietoa netti-ilmiöistä ja tuoreista tutkimuksista myös päivystys-
vuoroissa. Päivystäjillä oli myös käytössään tukiaineisto lasten ja nuorten mediankäyttöön liittyvistä 
haasteista.

www.mll.fi/nuortennetti
www.mll.fi/vanhempainnetti

”Koulussa on yks tosi söpö poika. Uskaltaisinko mä 
laittaa sille viestiä Whatsappissa?”

”Poikaystävä jätti mut vaihtamalla Facebookissa 
vain statuksen ’seurustelen’ ’sinkuksi’. Tuntuu tosi 
pahalta.”

”Musta tuntuu, että mä istun liikaa koneella 
ja pelaan. Mä en vaan keksi muuta tekemistä. 
Haluaisitko sä auttaa mua?”

”Miksei pornossa käytetä ehkäisyä?” 

www.mll.fi/nuortennetti
www.mll.fi/vanhempainnetti


14

YHDESSÄ PAREMPI INTERNET – FINNISH SAFER INTERNET CENTREN LOPPURAPORTTI 3/2012–12/2014

LaSTEN SEKSuaaLISTa hYväKSIKäYTTöä vaSTaaN - NETTIvIhjE

Pelastakaa Lasten Lasten suojelu digitaalisessa mediassa -yksikkö toteutti FISIC-hankkeen Netti-
vihje-toimintoa (Hotline). Nettivihjeen ydintehtävänä on ehkäistä lasten seksuaaliseen hyväksikäyt-
töön liittyvän laittoman kuva- ja videomateriaalin kuluttamista. Työssä tulee näkyväksi se, kuinka 
internetiä käytetään lasten oikeuksia loukkaavilla tavoilla ja rikollisiin tarkoituksiin, tai näitä ilmiöitä 
edistävillä tavoilla.   

Nettivihje

Pelastakaa Lapset on ylläpitänyt kansainväliseen INHOPE-verkostoon kuuluvaa Nettivihje-palvelua 
vuodesta 2002 alkaen. Nettivihjeen ja INHOPEn tavoitteena on ehkäistä laittoman, internetissä olevan 
lapsia koskevan seksuaalisen aineiston kuluttamista ja tehdä viranomaisten kanssa yhteistyötä lait-
toman aineiston poistamiseksi verkosta sekä muiden lapsiin liittyvien seksuaalirikosten selvittämi-
seksi.

INHOPE-verkostoon kuuluvat vihjepalvelut tarjoavat väylän ilmoittaa verkossa kohdatusta alaikäisiin 
liittyvästä seksuaalisesta aineistosta ja toiminnasta. Vihjepalvelut toimivat läheisessä yhteistyössä 
paikallisten viranomaisten kanssa ja noudattavat toiminnassaan oman maansa lainsäädäntöä, sekä 
INHOPE-verkoston sisäisiä periaatteita ja käytänteitä. 

Tieto laittomaksi arvioidusta aineistosta välitetään INHOPE-verkoston kautta siihen maahan, jossa 
kyseinen aineisto sijaitsee ja jossa voidaan ryhtyä jatkotoimenpiteisiin asian edistämiseksi. Suomessa 
Nettivihje toimittaa Keskusrikospoliisille tiedon kaikesta Suomeen liittyvästä laittomaksi arvioidusta 
alaikäisiä koskevasta seksuaalisesta aineistosta ja toiminnasta. 

Alla on kuvattu vihjepalveluiden toimintaa yleisellä tasolla. Yksittäinen verkonkäyttäjä ottaa yhteyttä 
vihjepalveluun, palvelu tarvittaessa poliisiin ja poliisi edelleen palveluntarjoajaan. Eri maiden vihje-
palveluiden toiminnassa on jossain määrin eroja lainsäädännön eroavaisuuksien vuoksi.
    

Hankekaudella 1.3.2012–31.12.2014 Nettivihjeessä käsiteltiin 6000 vihjettä, joista 24 prosenttia koski 
arvion mukaan laitonta, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää aineistoa. Useimmiten lait-
tomaksi arvioitu aineisto sijaitsi ulkomailla, jolloin tieto aineistosta välitettiin kyseessä olevan maan 
vihjepalvelulle jatkotoimenpiteitä varten. Laittomaksi arvioituun aineistoon tai toimintaan liittyvistä 
vihjeistä alle prosentti koski suomalaisia sivustoja. Kaikista näistä välitettiin tieto Keskusrikospolii-
sille.   
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Nettivihjeeseen tuli edellä mainittujen sisältöjen lisäksi kysymyksiä henkilön omaan tai läheisen 
verkkoaineiston liittyen. Itse tuotetun sisällön poistamiseen tai sen luvattomaan jakamiseen kaivattiin 
toimenpideohjeita. Lisäksi käsiteltiin säännöllisesti vihjeitä, jotka koskivat vihjeiden lähettäjän huolta 
suomalaisella sivustolla olevasta aineistosta tai toiminnasta. 

Nettivihjeen asema digitaaliseen mediaan liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmiön kansalli-
sena erityisasiantuntijatahona perustuu suuressa määrin kansainväliseen yhteistyöhön, ja sitä kautta 
saatuun kokemukseen. Tietoa ja ymmärrystä hyödynnetään monipuolisesti kotimaan työssä, kuten 
koulutuksissa, ja monet aineistoista pohjautuvat ulkomailla tuotettuihin ja toimiviksi todettuihin mate-
riaaleihin. Julkaisuja tuotettiin hankekaudella yhteensä viisi kappaletta, joista Ota puheeksi -opas ja 
Otan vastuun -verkkoaineisto olivat laajoja kokonaisuuksia.

Tiedon levittäminen 

Vuonna 2011 julkaistu raportti “Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö internetissä” 
julkaistiin vuonna 2012 Euroopan Komission eLearning Papers -sarjassa, ja valittiin seuraavana 
vuonna eLEARNING Papers Special Edition 2013 -erikoisjulkaisuun yhtenä edellisvuoden kiinnosta-
vimmista artikkeleista.

”16+ YLI SUOJAIKÄRAJAN. Nuorten kokemuksia internetissä – laillista, laitonta vai häirintää?” 
-raportti julkaistiin vuonna 2012 ja sen pohjalla oli laaja, yhteistyössä Helsingin Virtuaalisen lähipolii-
siryhmän kanssa vuonna 2011 kerätty aineisto.

Vuonna 2012 postitettiin ammattilaisille suunnattu ”Suojele minua kaikelta” -aineisto ja siihen liittyvä 
DVD kaikkiin suomalaisiin kuntiin lastensuojelun käyttöön. Aineisto käännettiin myös vironkielelle 
vuonna 2014.

0 %
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30 %

Lasta koskeva laiton
seksuaalinen aineisto (24 %)

Lasta koskeva ei-laiton
seksuaalinen aineisto (7 %)

aikuispornografia (27 %)

Nettivihje 12/2012–12/2014
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Yhteistyötä tehtiin monipuolisesti eri sidosryhmien, kuten lasten parissa toimivien ammattilaisten 
sekä muiden aihepiirin parissa toimivien asiantuntijatahojen parissa, esimerkiksi osana ennaltaeh-
käisevän Otan vastuun -aineiston kehittämistä. Nettivihje osallistui myös pääasiassa poliisiviranomai-
sille suunnattuun kansainväliseen Child Sexual Exploitation Expert -seminaariin vuoden 2014 lopulla. 
Lisäksi pidettiin lukuisia esityksiä ja koulutuksia eri foorumeilla, kuten Lastensuojelun Keskusliiton 
kesäpäivillä, seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyyn keskittyvässä seminaarissa osana VÄLITÄ! 
-hanketta sekä Educa-messuilla. 

Toiminnassa pyrittiin tavoittamaan myös aktiivisesti aikuispornografian kuluttajia ja aikuisviihdeyrit-
täjiä verkossa olevan lapsiin liittyvän laittoman aineiston ilmoittamiseksi.  Tähän liittyen osallistuttiin 
vuosittaisille Seksimessuille. Useilla suomalaisilla aikuisviihdesivustoilla oli lisäksi linkki Nettivih-
jeeseen.

www.nettivihje.fi
www.pelastakaalapset.fi  - Lasten suojelu digitaalisessa mediassa
 

http://www.nettivihje.fi
http://www.pelastakaalapset.fi
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SummarY IN ENgLISh

Finnish Safer Internet Centre was a project aimed to improve children’s media skills, safety and well-
being related to the Internet. The project lasted for 34 months (March 1, 2012 – December 31, 2014). 

The centre combined three organizations: National Audiovisual Institute (KAVI), Mannerheim League 
for Child Welfare (MLL) and Save the Children Finland. The project was co-funded by the European 
Commission Safer Internet Programme.

Via this project, we belonged to the Insafe and INHOPE networks. We had active co-operation with 
other Safer Internet Centres, especially with our Nordic sister projects. We were a valued partner also 
nationally. During the project, FISIC collaborated with more than 60 companies, non-governmental 
organizations, ministries and other organizations. FISIC belonged to several working groups, steering 
committees and advisory boards.

awareness raising

A wealth of awareness raising activities have been conducted during the project period. The main 
focus has been in schools and parents, but also other professionals have been acknowledged.

Annual Media Literacy Week (MLW) was organized for the first time in February 2013. MLW includes 
the international Safer Internet Day. Media Literacy Weeks have been highly visible in media. Around 
40 organisations including non-governmental organisations, companies and governmental organisa-
tions collaborated in the planning, funding and dissemination of the campaign. In 2014 more than 
1400 local institutions (e.g. schools) participated the MLW.

Many new materials were published, for example:
•	 Mediataitokoulu.fi website for professional educators
•	 Children and Media guide for educators and guardians 
•	 Life Online videos and teacher’s manual
•	 Media in Toddlers’ Everyday Life 

booklet
•	 Game Educator’s Handbook

Resources from other Safer Internet 
Centres were localized:
•	 Norwegian Total Control video, 

manual and Facebook test
•	 Belgian video Did You See Some-

thing Weird Online?
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Inventive campaigns and events were held:
•	 Pimp Your Toilet competition for groups of young people
•	 Virtual Parents’ Evening: ”Born Online?”
•	 Poster campaign about sharing pictures online

Both MLL and KAVI coordinated a national network of trainers. The trainers gave Online Safety and 
media education lectures in schools to pupils, teachers and parents. 

Young people were strongly involved in creating, disseminating and evaluating the materials. Through 
the project, Finnish young people were involved in Nordic Youth IGF, EuroDig, Safer Internet Forum 
and Internet Governance Forum.

helpline

The Finnish Helpline was based on two well-known nationwide services: The Child and Youth Phone 
and Parent Phone. Both services offered anonymous one-to-one counseling with trained volunteers.

Mannerheim League for Child Welfare has maintained The Child and Youth Phone since 1980 and its 
general purpose is to offer Finnish children a possibility to talk with a trusted adult about anything 
they may have on mind. The service offers a toll-free phone service for children and young people, 
where they call any day in a year. Children can also write anonymous e-letters or chat with volunteers.

Altogether 3500 contacts concerned internet, online gaming or mobile phones during the project. 
Harmful content like online porn and excessive use of the internet or games were common concerns 
among children. Children also reported harmful conduct, such as cyberbullying and sexual harass-
ment online. Parent Phone contacts dealt often with family rules on media usage.

The Helpline volunteers were provided with online safety supportive material packages and trainings. 
All new volunteers were trained on online safety issues.
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hotline

The Finnish Hotline Nettivihje is part of the global network of Hotlines coordinated by INHOPE (Inter-
national Association of Internet Hotlines, www.inhope.org). The aim of the network is to remove 
illegal online content, specifically related to child sexual abuse images hosted anywhere in the world. 
The network consists currently of 51 Hotlines in 49 different countries across the globe.

Within project period the Hotline received 6000 reports from internet users. 24% of the reported sites 
were assessed to contain illegal images produced as part of children’s sexual abuse.

On the national level, Save the Children Hotline aims to increase understanding of internet related 
child sexual abuse and fight against it in various frontiers. The activities include advocating, producing 
and distributing material, and building capacity especially of professionals working with children. The 
preventative approach is also highlighted, which stresses the importance of prevention of child sexual 
abuse, whether online or offline. This is best achieved by a close collaboration with other actors 
working to prevent child sexual abuse. The target groups approached with various messages cover 
professionals and decision makers working with children, internet users (especially adult pornog-
raphy consumers), national legal adult pornography industry and those having sexual interest in chil-
dren and illegal images of children.

For more information

National Audiovisual Institute
Saara Pääjärvi, saara.paajarvi@kavi.fi

Save the Children Finland
Veera Uusoksa, veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi

Mannerheim League for Child Welfare
Marie Rautava, marie.rautava@mll.fi

http://www.inhope.org


Lisätietoja

www.mediataitokoulu.fi
www.saferinternet.fi

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Saara Pääjärvi, saara.paajarvi@kavi.fi

Pelastakaa Lapset
Veera Uusoksa, veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marie Rautava, marie.rautava@mll.fi

FISIC lukuina

88 tuotettua tiedotus- ja 
oppimateriaalia

3,2 miljoonaa tv-katsojaa 
Eliaksen verkkoseikkailulle

600 000 kävijää Nuortennetissä

Yli 400 000 katselua Nettielämää-
videoille YouTubessa

2433 ota puheeksi -opasta 
peruskouluihin

40 yhteistyökumppania 
mediataitoviikolla

noin 4500 helpline-
yhteydenottoa

noin 6000 Nettivihjettä

noin 600 koulutusta koululaisille, 
vanhemmille ja ammattikasvattajille
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