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FISIC – paremman ja turvallisemman netin puolesta
Finnish Safer Internet Centre 2015–
2016 (FISIC) oli ajalla 1.1.2015–
30.6.2016 toteutettu hanke, jonka
päämääränä oli lisätä lasten ja nuorten
mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. Hanke oli jatkoa
vuonna 2012 alkaneelle projektille.
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 ja kokonaishallinnosta sekä suurelta osin mediataitoja ja -tietoisuutta
lisäävistä
awareness-toiminnoista.
Näkyvimpiä näistä olivat Mediataitoviikko-kampanja ja Mediataitokoulu.
fi-sivusto lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.
Pelastakaa Lasten ylläpitämä Nettivihje-palvelu vastaanotti ilmoituksia
laittomaksi epäiltyyn aineistoon tai
toimintaan viittaavista kuvista ja sivustoista, erityisesti lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen. Kuka
tahansa voi jättää ilmoituksen vihjepalvelun kautta ja jokainen vihje tutkitaan.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
auttavat puhelin- ja nettipalvelut
opastivat lapsia, nuoria ja huoltajia
mediaan liittyvissä kysymyksissä ja

asioissa. MLL toteutti myös osan mediataitoja ja -tietoisuutta edistävistä
toiminnoista.
FISIC oli osa Insafe- ja INHOPE
(International Association of Internet Hotlines) -verkostoja. Insafeverkosto kokoaa yhteen kaikki Euroopan komission rahoitusta saavat
31 maata, jotka tekevät työtä lasten ja
nuorten nettiturvallisuuden hyväksi.
INHOPE-verkoston tavoitteena on
edistää lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän laittoman materiaalin poistamista verkossa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä.
INHOPEn jäsenenä on 51 vihjepalvelua 45 eri maassa.
Hankkeen kautta teimme yhteistyötä kymmenien yritysten, järjestöjen ja virastojen kanssa. FISIC osallistui myös säännöllisesti sekä Insafen
että INHOPEn järjestämiin kansainvälisiin koulutuksiin ja yhteistyöryhmiin. Hankkeen aikana teimme
paljon yhteistyötä erityisesti toisten
pohjoismaisten Safer Internet Centrejen kanssa.
Kaikki kolme hanketta toteuttanutta
organisaatiota ovat vakiintuneita ja
tunnettuja toimijoita suomalaisen
mediakasvatuksen ja nettiturvallisuustyön alueella. Valtaosa keskeisistä
toiminnoista jatkuu myös hankekauden päätyttyä ja niitä toteutetaan
osittain vuonna 2016 alkavan FISIC
2016–2018 -projektin tuella.
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FISIC-hankkeen tuloksia
FISIC 2015–2016 -hankkeessa tuotettiin paljon erilaisia kasvatus- ja
tiedotusmateriaaleja, kampanjoita, luentokokonaisuuksia, seminaareja
ja muita tilaisuuksia. Materiaaleja tuotettiin yhteensä 50 kappaletta ja
suurin osa niistä on löydettävissä sähköisessä muodossa.
Hetkiä netissä -video
Mobiililaitteiden käyttö – passiivista
selailua ja ajan kuluttamista vai yhteydenpitoa ja aktivoivaa toimintaa?
Mediataitokoulun uusin video herättelee keskustelemaan liikkuvan netin
haasteista ja mahdollisuuksista.

Kansallinen pelipäivä
Vuoden 2015 Pelipäivänä yli 120
tahoa järjesti erilaisia yhteiseen pelaamiseen kannustavia tapahtumia
ympäri Suomea.
Lapset ja media – kasvattajan
opas selkokielellä
Jo lähes 100 000 kappaleen verran
jaettu Lapset ja media -opas sai
suomen, ruotsin, englannin ja venäjän kielten rinnalle uudet versiotselkosuomeksi ja selkosuomenruotsiksi.

Digisammon takojat
-oppimateriaali
Miksi Facebook tietää minne haluat matkustaa ja miten omaa nettiidentiteettiä voi suojella? Palkittu Digisammon takojat -materiaali kertoo,
mitä on big data ja mitä sillä tehdään.

Hetkiä netissä -video
4
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Neuvola lapsiperheen
mediakasvatuksen tukena
MLL julkaisi neuvolan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille oppaan,
joka käsittelee lapsen varhaisen mediasuhteen kehitystä sekä kannustaa työntekijöitä ottamaan perheiden mediankäytön puheeksi perheitä kohdattaessa.

Kohtaamisia-video
MLL julkaisi Kohtaamisia-videon,
jonka tarkoituksena on herätellä
pienten lasten vanhempia pohtimaan
oman mediankäytön merkitystä niin
lapsen kuin koko perheen hyvinvoinnin kannalta.

Kansallisen pelipäivän julisteen piirsi Emmi Jormalainen.
5
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Kohtaamisia-video
Tukea digiajan kasvattajalle
MLL päivitti vanhempainilta- ja ammattikasvattajien
koulutusmallin
ala- ja yläkouluun sekä tuotti uuden
mallin varhaiskasvatukseen. Lisäksi
MLL julkaisi kasvattajille oppaan
Kahdeksan kysymystä lapsen mediankäytöstä sekä Media meidän perheessä -opasvihkoset.

teensä 82 uutta päivystäjää.
4705 vihjettä ja 85 665 kuvaa
käsitelty
Nettivihjetyössä on ehkäisty lasten
uudelleen uhriutumista edistämällä
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön
yhteydessä otetun kuva- ja videomateriaalin nopeaa poistumista internetistä ja toimittamalla materiaalia
viranomaisille uhrin tunnistamista
varten. Hankekauden aikana vastaanotettiin ja käsiteltiin 4705 ilmoitusta
internetin käyttäjiltä, jotka sisälsivät
yhteensä 85 665 yksittäistä kuva- tai
videomateriaalia.

Tukioppilaat myönteisen
nettikulttuurin edistäjinä
MLL tuotti koulutusmallin tukioppilaiden ja tukioppilasohjaajien yhteiseen koulutukseen sekä julkaisi
toiminnallisia harjoituksia sisältävän
koulutusoppaan.

Lisää osaamista ja puheeksi
ottamisen taitoja
Hankkeen aikana koulutettiin ammattilaisia 69 eri tapahtumassa ja koulutustilaisuudessa seksuaalisen kaltoinkohtelun, nuorten seksuaalioikeuksien,
digitaalisen median sekä puheeksi
ottamisen ja kohtaamisen teemoista.
Lisäksi kirjoitettiin 39 artikkelia lasten
suojelusta digitaalisessa mediassa.

Lisää päivystäjiä auttaviin
puhelimiin ja nettipalveluihin
Uusia päivystäjiä rekrytoitiin ja koulutettiin säännöllisesti kaikilla päivystyspaikkakunnilla: Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. Kaikki päivystäjät
suorittivat n. 40 tunnin mittaisen
peruskurssin, johon sisältyy mediankäyttöön liittyviä koulutusosuuksia.
Hankkeen aikana koulutettiin yh6
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Medialukutaitojen edistäminen ja tiedotus
nattu Mediataitokoulu.fi uudistettiin
täysin hankekauden aikana. Sivusto
tarjoaa runsaasti eri ryhmille suunnattuja tehtäviä sekä laajempia mediakasvatuksellisia materiaaleja. Lisäksi
sivustolta löytyy tietopankki, tutkimuksellinen viitetietokanta, KAVIn
mediakasvatustiimin ylläpitämä blogi
sekä Mediataitoviikon oma alasivu.
Vuoden 2015 Mediakasvatusfoorumin aihetta “monialainen mediakasvatus” tarkasteltiin Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013–2016
-julkaisun pohjalta. Vuosittain järjestettävä mediakasvatusalan merkittävin seminaari keräsi yhteen
lähes 120 ilmoittautunutta kasvatus-,
opetus-, kulttuuri- ja viesintäalan
ammattilaista. Esitysten ja paneelikeskustelujen ohella tietoa ja uusia oivalluksia jaettiin työryhmissä ja mediakasvatuksen pikadeiteillä.
Hankkeen aikana MLL keskittyi
erityisesti pikkulapsiperheiden mediakasvatustietoisuuden lisäämiseen
järjestämällä vanhempainiltoja ja ammattikasvattajien koulutuksia, julkaisemalla sekä painettuja opasvihkosia
että verkkosisältöjä kuten lyhyitä tietotekstejä ja videoita sekä pitämällä
puheenvuoroja aiheesta niin valtakunnallisissa kuin kansainvälisissä
tapahtumissa.
MLL toteutti myös mediakasvatusta nuorilta nuorille -periaatteen
mukaisesti. Tukioppilastoiminnassa
tukioppilaita ja tukioppilasohjaajia
koulutettiin myönteisen nettikult-

Hankekauden aikana vietettiin järjestyksessään kolmatta ja neljättä
Mediataitoviikkoa. Kansallinen mediakasvatuksen kampanjaviikko on
vakiinnuttanut asemansa teemaviikkojen joukossa, ja innoitti mukaan
vuonna 2016 jo lähes 2000 koulua,
päiväkotia, nuorisotaloa, kirjastoa
tai muuta mediakasvatusta tarjoavaa
tahoa.

Viikko järjestetään yhteistyössä
reilun 40 yrityksen, viraston tai järjestön kanssa. Mediataitoviikoilla
käsiteltiin muun muassa big dataa,
vlogaamista, klikkiotsikoita, median
herättämiä tunteita sekä netin merkitystä omassa arjessa.
Erityisesti ammattikasvattajille suun8
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tuurin edistämiseen kouluissa ja
aiheesta julkaistiin myös toiminnallisia harjoituksia sisältävä koulutusopas. Verkk@ri- eli verkkotukioppilasryhmät tekivät mediatuotoksia
MLL:n Nuortennettiin sekä vastasivat sivuston keskustelupalstalla ja
Habbo-hotellissa muiden nuorten ky-

symyksiin ja huolenaiheisiin. Lisäksi
verkk@rit toteuttivat monimuotoista
paikallista toimintaa yökahviloista
moponrassaukseen. Verkk@rit myös
vastasivat vanhempien kysymyksiin
nuoruudesta MLL:n Vanhempainnetissä.
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Helpline: Keskusteluapua mediaan liittyvissä kysymyksissä
Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Auttavat puhelinja nettipalvelut toteuttivat FISIC
-projektin Helplinetoiminnon. Sekä Lasten ja nuorten
puhelimessa ja netissä että Vanhempainpuhelimessa ja netissä tarjottiin
kahdenkeskistä apua ja tukea lasten
ja nuorten mediankäyttöön liittyvissä
kysymyksissä, kuten pelaamisessa,
netin käytön rajoittamisessa tai sosiaalisen median pulmissa.
Vastaajina toimivat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät.
Jokaisessa päivystysvuorossa vapaaehtoisten tukena toimi aina ammattityöntekijä. Päivystäjille järjestetään
säännöllisesti yhden illan tai viikonloppupäivän kestäviä teemallisia

jatkokoulutuksia. Hankkeen aikana
pidettiin yksi media
-aiheinen täydennyskoulutus. Päivystäjille jaettiin
ajankohtaista tietoa netti
ilmiöistä ja
tuoreista tutkimuksista myös päivystysvuoroissa. Päivystäjillä oli myös
käytössään tukiaineisto lasten ja
nuorten mediankäyttöön liittyvistä
haasteista.
Hankeaikana huhtikuusta 2015 kesäkuuhun 2016 tilastoitiin yhteensä
noin 1850 mediaan liittyvää yhteydenottoa. Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä yleisimmät aiheet
olivat television ja elokuvien sisällöt,
porno, pelit, sosiaaliset suhteet verkossa, netissä tai kännykän välityksellä tapahtuva kiusaaminen sekä netti
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tai peliriippuvuus ja seksuaalinen ahdistelu tai hyväksikäyttö netissä.
Vanhempainpuhelimessa ja netissä
yleisimmät aiheet olivat lasten ja
nuorten netinkäyttö ja sen pelisäännöt, pelaaminen ja siihen liittyvät
rajat, lapsen suojaaminen netin haitallisilta sisällöiltä sekä vanhemman
oma tai yhteydenottajan kumppanin
netinkäyttö.
www.mll.fi/nuortennetti
www.mll.fi/vanhempainnetti

voitsä seurata mua
instassa?
meillä on tylsää.
Ollaa kavereiden
kans periscopessa.
tapasin kivan tyypin,
mut nyt se on alkanut lähettää mulle ahdistavia kuvia
snapchatissa. Mitä mun pitäis
tehdä?
Tiätsä mitä, oot
suorassa Youtube-striimissä
ja sulla on monta tuhatta
kuulijaa

miks pornon
ikäraja on 18?
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Nettivihje – lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaa
Nettivihjetyö keskittyi hankekaudella
erityisesti näkyvyyden lisäämiseen ja
kansainvälisen verkostotyön edistämiseen ja oman toiminnan kehittämiseen.
Nettivihje (www.nettivihje.fi) on
verkossa toimiva vihjepalvelu, jonka
päätavoitteena on nopeuttaa ja edistää
lapsiin kohdistuvan laittoman seksuaalisen kuvamateriaalin poistumista
verkosta. Kuka tahansa voi jättää ilmoituksen vihjepalvelun kautta ja
jokainen vihje analysoidaan ja toimitetaan tarvittaessa eteenpäin viranomaisille tai palvelun tarjoajille.
Hankekauden aikana vastaanotettiin 4705 vihjettä, jotka sisälsivät yhteensä 85 665 yksittäistä kuva- tai videomateriaalia. Vihjeistä 20 % sisälsi

arviolta lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa laitonta materiaalia.
Noin 17 % vihjeistä sisälsi lasta seksualisoivaa ja lapsen oikeuksia loukkaavaa kuvamateriaa, joka ei täyttänyt
laittomuuden tunnusmerkkejä.
Ilmoita Nettivihjeeseen lapsen oikeuksia loukkaavasta ja lasta seksualisoivasta materiaalista. Vihjeet analysoidaan ja toimitetaan tarvittaessa
eteenpäin. Tämä mahdollistaa nopeat
jatkotoimenpiteet sekä materiaalin
nopean poistumisen verkosta.
www.nettivihje.fi
@Nettivihje
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Vastaanotettujen vihjeiden sisältö
1.1.2015–30.6.2016 (N=4705)

20 %
38 %
17 %
25 %

Laiton lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö

Ei laiton
lasta seksualisoiva aineisto

Ei pääsyä/
Kuva tai sivusto poistettu

Ei laiton muu
seksuaalinen
kuva-aineisto
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Summary in English
Finnish Safer Internet Centre 2015–
2016 was a project aimed to improve
children’s media skills, safety and
well-being related to the Internet and
online contents. The project lasted for
18 months (1.1.2015–30.6.2016).
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, 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 and cooperated with several governmental
organizations, NGO’s and private
companies.
Awareness raising
The main focus in several awareness
activities has been in schools, day care
centres and parents, but also other
professionals have been acknowledged.
Annual Media Literacy Week
(MLW) was organized twice during
the project period. Planning and impelentation of campaigns was conducted by over 40 organizations. In
2016 almost 2000 local institutions
(e.g. schools) participated the MLW.
Many new materials were pub-

lished and actions implemented, for
example the renewal of Mediataitokoulu.fi website, Insafe resource
competition winner Digital Gold
Miners, and videos “Encounterings”
and “Connected moments” about
personal media and mobile use.
Youth to youth media education
work was done with peer students and
their supervising teachers in schools.
They were trained to enhance positive
media culture, and a training manual
was launched.
In addition, youth participation was
done with voluntary youth mentor
groups, which among other varied
local activities did different kinds of
media products to the youth area of
Mannerheim League for Child Welfare’s (MLL) internet portal. They also
answered other youth’s concerns and
questions in the portal and in group
chats and answered parents questions
about youth in the MLL’s parent’s
portal.
Helpline
The Finnish Helpline was based on
two well known nationwide services:
The Child and Youth Phone and The
Parent Phone. Both services offered
anonymous one-to-one counseling
with trained volunteers. The service
offers a toll free phone service for children and young people, where they
can call any day of the year. Children
can also write anonymous e-letters or
chat with volunteers. Altogether 1,850
14
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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. Parent Phone contacts dealt
often with family rules on media usage.
The Helpline volunteers were provided
with online safety supportive material
packages and trainings.

from the public, and therefore 85 665
images or videos were analysed and
processed by the staff. 20% of the reports received were analyzed as illegal
images and 17% as offending child
rights by sexualising children.
For more information
National Audiovisual Institute
Julia Alajärvi, julia.alajarvi@kavi.fi

Finnish Hotline Nettivihje
Nettivihje is a member of INHOPE
(International Association of Internet
Hotlines) network, which strives to
enhance the removal of Child Sexual
Abuse Material (CSAM) from the
Internet through national and international cooperation. During the project period 4507 reports were received

Save the Children Finland
Veera Uusoksa,
veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi
Mannerheim League for Child
Welfare
Marie Rautava, marie.rautava@mll.fi
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Lisätietoja
www.mediataitokoulu.fi/fisic
www.betterinternetforkids.eu
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Julia Alajärvi, julia.alajarvi@kavi.fi
Pelastakaa Lapset
Veera Uusoksa,
veera.uusoksa@pelastakaalapset.fi
Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Marie Rautava, marie.rautava@mll.fi

