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Yhteenveto 
 

Finnish Safer Internet Centre 2019–2021 

(FISIC) oli ajalla 1.1.2019–31.3.2021 toteutettu 

hanke, jonka päämääränä oli lisätä lasten ja 

nuorten mediataitoja, turvallisuutta ja 

hyvinvointia internetissä. Hanke oli jatkoa 

vuosina 2012–2014, 2015–2016 ja 2016–2018 

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.  

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 lasten ja nuorten 

kanssa toimiville ammattilaisille.  

Mannerheimin Lastensuojeluliitto vastasi 

hankkeessa nuorten osallisuuteen liittyvästä 

toiminnasta sekä toteutti mediataitoja ja - 

tietoisuutta edistäviä toimintoja. Lisäksi MLL:n 

auttavat puhelin- ja nettipalvelut opastivat 

lapsia, nuoria ja huoltajia mediaan liittyvissä 

kysymyksissä ja asioissa.  

Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje - 

toiminto teki monipuolista työtä lasten 

suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta. 

Nettivihje-palvelu vastaanotti vihjeitä 

laittomaksi epäillystä, lapsiin kohdistuvasta 

seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista. 

Vihjeitä vastaanotettiin myös lapsiin 

kohdistuvasta seksuaaliväkivaltaan liittyvästä 

toiminnasta kuten groomingista sekä lapsiin  

 

 

kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä 

ihmiskaupasta.  

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 laittoman materiaalin poistamista 

verkosta kansallisessa ja kansainvälisessä 

yhteistyössä. INHOPEn jäsenenä on 46 

vihjepalvelua 42 eri maassa. FISIC 2019–2021 -

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 Centrejen kanssa.  

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 2021 alkaneen uuden FISIC-

projektin tuella. 
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Esimerkkejä FISIC-hankkeen tuloksista 
 

Hankkeen 27 kuukauden aikana tuotettiin 

paljon erilaisia materiaaleja, kampanjoita, 

koulutuksia ja toimintoja laajoille 

kohderyhmille. Koronapandemia muutti 

suunnitelmia etenkin koulutusten osalta lasten 

ja nuorten parissa. Poikkeuksellisista 

olosuhteista huolimatta perustavoitteet 

saavutettiin hienosti ja osin myös ylitettiin. 

 

Numeropoimintoja  
 

• Yli 200 uutta oppi- tai 

tiedotusmateriaalia  

  

• 3,9 miljoonaa näyttöä tunnisteelle 

#mediataitoviikko vuonna 2021 

 

• 5848 vihjettä Nettivihje-palvelun 

kautta 

 

• 29086 kuvaa ja videota ICCAM-

järjestelmän kautta 

 

• 19748 osallistujaa MLL:n 

mediakasvatuskoulutuksissa 

ammattilaisille ja vanhemmille 

 

• 16186 osallistujaa MLL:n lasten ja 

nuorten mediakasvatusoppitunneilla 

 

 

Towards a good life in 2020’s 
 
KAVI isännöi yhdessä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa Helsingissä 
syksyllä 2019 Suomen EU-puheenjohtajuus-
kauden sivutapahtumaa av-alan päättäjille ja 

asiantuntijoille. Towards a good life in 2020’s -
seminaarin pääpuheen piti kauan odotettu 
vieras ja mediakasvatusalan elävä legenda, 
professori emeritus David Buckingham.  

 

Peliviikko 10 vuotta! 
 
Peliviikon 10. juhlavuotta juhlittiin 
pandemiasta huolimatta 343 pelipäivän 
voimin! Peliviikolla järjestettiin myös 
kymmeniä avoimia tilaisuuksia verkossa, 

joissa tutustuttiin pelikulttuurin eri osa-
alueisiin. Yhteystyössä Game Makers of 
Finlandin kanssa toteutettu 
”Peliharrastuksesta ammatti” -webinaari 
keräsi lähes 700 katsojaa. 
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Varhaiskasvattajien oma opas 

 
Hankkeen aikana tuotettiin oma 
Mediapoluilla-opas varhaiskasvatuksen 
mediakasvatuksesta. Opas perustuu 
kansallisiin varhaiskasvatussuunnitelman ja 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 
nostaen esille mediakasvatuksen paikkoja ja 
keinoja. Mediakasvatusta tarkastellaan lapsen, 
kasvattajan sekä kasvatusyhteisön 

näkökulmista. Opasta varten luotiin oma 
nettisivusto ja opas on saatavilla myös 

ruotsiksi. 
 

 
 

 

 

Hyvä, paha digi ja muut MLL:n 

mediakasvatuskampanjat 
 
Syksyllä 2020 toteutetun some-kampanjan 
tavoitteena oli kiinnittää huomio 
digihyvinvointiin ja sen tukemiseen. Kampanja 
rakentui kuvapareille, jotka herättivät 
pohtimaan, miten käytettynä digitaalinen 

media tuottaa hyvinvointia ja milloin se 
saattaa heikentää hyvinvointia. Kampanja 
tavoitti 252 000 henkilöä (nuoria, vanhempia 
ja ammattilaisia) ja vauhditti samalla muita 
MLL:n mediakasvatuskampanjoita, jotka 
tavoittivat hankekauden aikana yhteensä 810 
000 henkilöä. 
 
mll.fi/mediakasvatus 
 

https://www.mediapoluilla.fi/mediapoluilla.pdf
https://www.mediapoluilla.fi/
https://www.mediapoluilla.fi/mediestigarna.pdf
https://www.mll.fi/mediakasvatus
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MLL:n uutiskirjeet 
 

MLL julkaisi hankekaudella 1.9.2019 alkaen 
kuukausittain ”Ruutujen lumo” -uutiskirjettä, 
joka sisältää vinkkejä mediakasvatus-
materiaaleista, koulutuksista ja muista 
ajankohtaisista asioista. Uutiskirjeellä oli 
hankekauden lopulla 2233 aktiivista tilaajaa. 
MLL julkaisee myös uutiskirjeitä 
tukioppilasohjaajille ja opettajille, ja jokaisessa 
numerossa on ajankohtaisia 
mediakasvatusasioita. Hankekaudella 
uutiskirjeitä oli avattu yhteensä 70637 kertaa. 
 

mll.fi/ruutujenlumo 
 

Mediakasvatusmateriaalit 

pienten lasten vanhemmille 

MLL julkaisi hankekauden aikana 
monipuolista materiaalia pienten lasten 
vanhemmille, esimerkiksi Minna Huotilaisen 
asiantuntijavideot, joita on käytetty 
vanhempainilloissa ja nettisivuilla. Lisäksi 
julkaistiin Pienenä digiajassa -sivusto 
(tietotekstejä, testejä ja podcasteja) ja 
neuvoloissa vanhemmille jaettava esite sekä 
juliste, joita jaettiin hankeaikana yli 15 000 

kpl. 
 
 

 
 
Kaikkiaan MLL:n mediakasvatusaiheisilla 
sivuilla on vieraillut yhteensä noin 115 000 eri 
kävijää hankekauden aikana. 

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/ruutujen-lumo-uutiskirje/
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Pelastakaa Lasten vaikuttamistyö 

 
Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto 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 

annettiin yhteensä kymmenen lausuntoa joko 
itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa. 
 
https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-
ja-asiantuntijatyo/nettivihje-ja-
seksuaalivakivallan-ennaltaehkaisy/ 

 

 
 

#DeepFakeChallenge  
 
DeepFakeChallenge-kampanja tavoitti yli 3 
miljoonaa ihmistä. Kampanjan tavoitteena oli 
lisätä erityisesti lasten ja nuorten tietoisuutta 
turvallisesta netin käytöstä. 
 

 

Kehoni on minun 
 
Kehoni on minun -materiaali ja 
koulutuskiertue toteutettiin hankekauden 
aikana ja tavoitteena oli ennaltaehkäistä 
lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa. 

Lisäksi haluttiin tukea aikuisia lapsiin 
kohdistuvan seksuaaliväkivallan 
puheeksiotossa lasten kanssa. Kehoni on 
minun -koulutuskiertueella koulutettiin 
opettajaksi opiskelevia sekä sosionomi-
opiskelijoita.  
 

  

https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/nettivihje-ja-seksuaalivakivallan-ennaltaehkaisy/
https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/nettivihje-ja-seksuaalivakivallan-ennaltaehkaisy/
https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/nettivihje-ja-seksuaalivakivallan-ennaltaehkaisy/
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Medialukutaitojen edistäminen ja tiedotus 
 
Yksi koko hankkeen laajimmista kampanjoista 
oli vuosittain järjestettävä Mediataitoviikko, 
joka kehittää kansalaisten mediataitoja sekä 
antaa kasvattajille valmiuksia 
mediakasvatukseen. Mediataitoviikko 
järjestettiin projektin aikana kolme kertaa. 
KAVIn koordinoima viikko toteutetaan 
yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen, 

yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa. 
Mediataitoviikon osallistujat ovat esimerkiksi 
kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, nuoristaloja ja 
museoita.  
 
Vuosittain Mediataitoviikkoon ilmoittautui 
noin 2000 paikallista tahoa ja niiden 
ammattikasvattajaa. Yhteistyökumppaneita oli 
vuosittain mukana 43-55 ja heidän kanssa 
yhteistyössä tuotettiin myös Mediataito-lehdet 
jokaiselle vuodelle. 
 

Mediataitoviikolle toteutettiin hankkeen 
aikana oma nettisivu. Sivulta löytyvät 
teemaviikon perustiedot, tapahtumat sekä 
kumppaneiden että KAVIn viikolle tuottamat 
materiaalit. Lisäksi sivustolle tallennettiin 

hankkeen aikana runsaasti 
tiedotusmateriaaleja, joita sekä kumppanit että 
paikakallisen tason osallistujat saivat 
hyödyntää Mediataitoviikosta tiedottaessaan. 
 

Toinen suuri kampanja, marraskuisin 
vietettävä kansallinen Peliviikko, järjestettiin 
hankkeen aikana kolme kertaa. Peliviikon 
tavoitteena on vahvistaa pelikasvatusta ja 
lisätä peleistä käytävää keskustelua kodeissa, 
pelaajien kesken sekä mediassa. Peliviikko 
tavoittaa jopa 30 000 osallistujaa vuodessa 
erilaisilla kaikille avoimilla pelitapahtumilla. 

Peliviikolla palkitaan myös Vuoden 
Pelikasvattaja.  
 
Perinteinen Mediakasvatusfoorumi 
järjestettiin hankkeen aikana kerran, syksyllä 
2020. Ensimmäistä kertaa etätilaisuutena 
järjestetty foorumi keräsi yhteen 
mediakasvatusalan suunnittelijoita ja päättäjiä. 
Vuoden 2020 teema nivoutui edellisenä 
vuonna julkaistujen uusien mediakasvatus-
linjausten ympärille ja tarkasteli esimerkkien 
avulla laadukasta, systemaattista ja kattavaa 

mediakasvatusta Suomessa. 
 
KAVI tuotti hankkeen aikana yli 40 oppimis- 
tai tiedoitusmateriaalia useille eri 
kohderyhmille. Useat painetut materiaalit 

olivat maksutta tilattavissa postin kautta ja 
julkaisujen saavutettavuuteen kiinnitettiin 
aiempaa tarkemmin huomiota. Hankekauden 
aikana syntyi muun muassa nettisivustoja, 
oppaita, podcast-sarja, videoita ja infograafeja. 
KAVIn tuottamat materiaalit löytyvät 
sivustoilta Mediataitokoulu.fi sekä 

Medialukutaitosuomessa.fi. 

  

https://www.mediataitoviikko.fi/mediataito-lehti/
https://www.mediataitoviikko.fi/
https://peliviikko.fi/
https://mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi
https://medialukutaitosuomessa.fi/
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Auttavat puhelin- ja nettipalvelut 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämät 
Auttavat puhelin- ja verkkopalvelut toteuttivat 
FISIC-projektin Helpline -toiminnon. 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 voi ottaa puhelimitse, 
kirjeitse tai chatin kautta. Vastaajina toimivat 
MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät. 
Jokaisessa päivystysvuorossa vapaaehtoisten 
tukena toimi MLL:n työntekijä.  
 
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 86 
uutta vapaaehtoista. 
 

Vuosiraporttien mukaan media-aihe oli 
mukana noin seitsemän prosentissa kaikista 
käydyistä keskusteluista. Aiheista on tehty 
laadullista ja määrällistä seurantaa. 
Hankeaikana tilastoitiin 
1578 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 
netissä. Usein mediaa koskevat kysymykset 
eivät ole pääasiallinen yhteydenoton syy, vaan 
ne liittyvät vertaissuhteisiin tai seurusteluun, 

sisällöntuottamiseen, pelaamiseen ja 
ajankohtaisiin ilmiöihin. 
 
Koronapandemia ja siihen liittyvä uutisointi oli 
yleinen yhteydenoton aihe. 
Vanhempainpuhelimessa ja netissä yleisimmät 
aiheet 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. 
 
Päivystäjille jaettiin ajankohtaista tietoa netti-
ilmiöistä päivystysvuoroissa. Päivystäjillä oli 
lisäksi käytössään tukiaineisto lasten ja 
nuorten mediankäyttöön liittyvistä haasteista. 
Kouluille postitettiin vuosittain tietoa 
palvelusta ja siitä tiedotettiin noin 400 
ammattilaisille suunnatun koulutuksen 
yhteydessä. Lisäksi tuotettiin kaksi videota, 

joilla tiedotettiin erityisesti uudesta 
ruotsinkielisestä palvelusta.  
 
Lue lisää vuosiraporteista: 
 

Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin 
vuosiraportti 2019 
 
 
Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin 
vuosiraportti 2020 
 

Vanhempainpuhelimen ja kirjepalvelun 

vuosiraportti 2019 
 
Vanhempainpuhelimen ja kirjepalvelun 
vuosiraportti 2020  
 
www.nuortennetti  
www.vanhempainnetti 
 
 

https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2020/04/14150704/mll_vpn_raportti_2019.pdf
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2020/04/14150704/mll_vpn_raportti_2019.pdf
https://cdn.mll.fi/prod/2021/02/16145818/mll_lnpc_raportti_2020.pdf
https://cdn.mll.fi/prod/2021/02/16145818/mll_lnpc_raportti_2020.pdf
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2020/04/14150704/mll_vpn_raportti_2019.pdf
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2020/04/14150704/mll_vpn_raportti_2019.pdf
https://cdn.mll.fi/prod/2021/03/24165811/mll_vpn_raportti_2020.pdf
https://cdn.mll.fi/prod/2021/03/24165811/mll_vpn_raportti_2020.pdf
http://www.mll.fi/nuortennetti
http://www.mll.fi/vanhempainnetti
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Tukea digiajan kasvattajille  
 
MLL:n mediakasvatusaiheisilla 
kouluvierailuilla tavoitettiin yhteensä 16186 
lasta ja nuorta sekä 7500 vanhempaa. Lasten 
ja nuorten kanssa toimivia ammattilaisia 
osallistui MLL:n koulutuksiin ja luennoille 
12342. MLL koulutti yli 40 

mediakasvatuskouluttajaa erityisesti 

digitaalisen hyvinvoinnin, nettikiusaamisen 
sekä seksuaalisen häirinnän ja groomingin 
teemojen käsittelemiseen koulutuksissa. 
 
MLL tuotti hankkeen aikana 130 erilaista 
opetus- ja tiedotusmateriaalia eri 
kohderyhmille. Keskeisiä olivat mm. Stop 
nettikiusaamiselle ja häirinnälle -
oppituntimalli, Digifit -treeniohjelma, Pienenä 
digiajassa-sivusto ja podcastsarja sekä kaksi 
eri videosarjaa, joissa käsiteltiin 
nettikiusaamista, seksuaalista häirintää 

netissä, pelaamista, nuorten osallisuutta, 
pienten lasten mediankäyttöä, algoritmeja ja 
nettiturvallisuutta. Mediakasvatusmateriaaleja 
varten perustettiin koontisivu osoitteeseen 
mll.fi/mediakasvatus. 
 
mll.fi/mediakasvatus 

Nuorten osallisuus  
 
Nuortennetin kävijämäärä kasvoi 
hankekaudella merkittävästi: 

 
• 2018: 171 087 
• 2019: 498 742 
• 2020: 650 000 

 
Yhteensä kävijöitä oli hankekaudella 1 311 242.  
 
Toiminnan monipuolistuminen on tuonut 
sivuille lisää kävijöitä. Osallistua voi 
esimerkiksi lukemalla tietotekstejä, katsomalla 

videoita, tekemällä testejä, osallistumalla 

keskustelupalstalle tai ryhmächatiin, tekemällä 
itse mediatuotoksia ja lähettämällä ne 
Nuortennettiin. Nuoret toimittajat (25 

vapaaehtoista, 12–19-vuotiaita) tuottivat 
Nuortennettiin sisältöjä Instagram-, Tiktok-, 
SnapChat, Youtube- ja kirjoittajatiimeissä. 
Mediatuotoksia saatiin opiskelijaryhmiltä ja 
myös yksittäiset nuoret lähettivät tuotoksia 
julkaistavaksi. Nuorten mediatuotoksia 
julkaistiin hankekauden aikana yhteensä yli 
240. Vapaaehtoiset (20–25-vuotiaat) nuoret 

aikuiset moderoivat Nuortennetin 
keskustelupalstaa. Valtaa Nuortennetti -
toiminnassa sisältöjä tuottivat myös monet 
yhteistyökumppanit. 
 

Esimerkiksi työnhakuun keskittyvällä 
Duuniviikolla nuoret toteuttivat mm. 
Keskittymisviikon, haastattelusarjoja, 
etäkonsertteja ja jakoivat muille vinkkejä 
tylsiin hetkiin. Verkk@rit vastasivat 
keskustelupalstalla nuorten kysymyksiin ja 
järjestivät ryhmächatteja. Ryhmächatissä 

keskusteltiin mm. etäopiskelun sujumisesta, 
harrastustauosta, kaverisuhteista, omasta 
kasvusta ja kehityksestä sekä vanhempien 
erosta. Ryhmächatteja toteutettiin kerran 
viikossa ja niitä ohjasivat MLL:n työntekijät 
yhdessä vapaaehtoisten nuorten kanssa. 
Lisäksi toteutettiin 100 vinkkiä, mitä 
Nuortennetissä voi tehdä. Mielenterveyteen 
liittyviin viesteihin vastasivat Lasten ja 
nuorten puhelimen ja chatin vapaaehtoiset 
päivystäjät. Better Internet for Kids -
nuorisopaneeleihin Brysselissä on osallistunut 

Nuortennetin toimittajia vuonna 2019. 
 
www.nuortennetti.fi  

https://www.mll.fi/mediakasvatus
http://www.nuortennetti.fi/
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Mediakasvatus 

tukioppilastoiminnassa  
 
MLL:n mediakasvatusaiheisiin koulutuksiin 
osallistui hankekauden aikana 600 
tukioppilasta ja ohjaajaa eri puolilta Suomea. 
Hankekaudella tukioppilastoimintaan 
tuotettiin useita mediakasvatusaiheisia 
tehtäväkortteja ja tukioppilastoiminnan 
kiusaamisen ehkäisy -oppaaseen kirjoitettiin 
osio nettikiusaamisesta. Tukioppilaat 

osallistuivat Mediataitoviikolle 

haastekampanjalla, jossa tehtiin julisteita 
koulun seinälle nettikiusaamiseen 
puuttumisesta Lisäksi MLL toteutti 12 

yläkoulussa Empatia netissä -
koulutusprosessin, johon sisältyi 
tukioppilaiden (188) koulutus ja 
netinkäyttökysely oppilaille. Kaikkiaan 
netinkäyttökyselyyn vastasi yli 3000 
yläkoululaista. Kyselyn tuloksista kerrottiin 
MLL:n nettisivustolla ja erillisellä raportilla. 
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Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto  
 
Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -
toiminto on erikoistunut lapsiin kohdistuvan 
seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn ja 
torjuntaan. Työn painopistealueet ovat 
vihjetyö, tietoisuuden lisääminen ja 
vaikuttamistyö. Työ on ennaltaehkäisevää, sillä 
se vähentää lasta loukkaavan sekä laittoman 
lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavan 
materiaalin leviämistä, lataamista ja käyttöä 

nopeuttamalla materiaalin poistamista netistä. 
Nopea tiedonkulku ja tiivis 
viranomaisyhteistyö edistävät rikosten 
ilmituloa ja lasten pääsyä avun piiriin. 

Vihjetyö 
 
Nettivihje-palvelu on osa kansainvälistä 
vihjepalveluiden INHOPE-verkostoa ja 
ylläpitää vihjepalvelua Suomessa. 
Nettivihjeeseen kuka tahansa voi lähettää 
vihjeen, jos epäilee nähneensä netissä lapsiin 

kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa 
materiaalia tai siihen liittyvää toimintaa.  
 
Hankkeen aikana Nettivihje-palvelu 
vastaanotti 5848 vihjettä. Kaikki 

vihjepalveluun tulleet vihjeet arvioidaan ja 
välitetään tilanteen niin vaatiessa 
keskusrikospoliisille sekä INHOPE-verkoston 
avulla sen maan vihjepalveluun, missä 
materiaali sijaitsee.  Vihjeet välitetään 
eteenpäin aina 48 tunnin kuluessa vihjeen 
saapumisesta, mikä on INHOPE- 

vihjepalveluverkoston laatusuositus. 
 
Yhteistyö keskusrikospoliisin kanssa on 
jatkunut jo lähes 20 vuotta ja nopea 
kansallinen sekä kansainvälinen tiedonvälitys 
on vakiintunut toimivaksi ja hyväksi 
käytännöksi. Yhteistyötä tehdään myös 

kansainvälisen rikospoliisijärjestön Interpolin 
kanssa.  
 

Kansainvälinen verkostoyhteistyö nopeuttaa 
laittomaan aineistoon ja toimintaan 
puuttumista. Lisäksi Pelastakaa Lapset on 
kansainvälisen ECPAT-verkoston kansallinen 
edustaja Suomessa. 

Tietoisuuden lisääminen 
 
Hankkeen aikana koulutettiin lasten kanssa 
työskenteleviä ammattilaisia ja ammattiin 

opiskelevia henkilöitä, yhteensä lähes 3500 
henkilöä.  Tietoisuuden lisäämisen keskiössä 
lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja 
groomingin (lapsen houkuttelu seksuaalisiin 
tarkoituksiin) ennaltaehkäisy.  Kehoni on 
minun -materiaalin kääntämisestä ja 
julkaisusta Suomessa sovittiin materiaalin 
tehneen Norjan Pelastakaa Lasten kanssa. 
Pelastakaa Lapset julkaisi oppaan aikuisille ja 
Yleisradio julkaisi siihen liittyvät animaatiot 
lapsille. Materiaalia käytettiin koulutuksissa 
vuonna 2020. 

 
Hankkeessa toteutettiin (2021) selvitys, jossa 
tarkasteltiin 11–17-vuotiaiden lasten 
näkemyksiä ja kokemuksia groomingista 
netissä. Kyselyyn vastasi lähes 1800 lasta. 

Selvityksestä saatua tietoa käytettiin Lasten 
suojelu ja Nettivihje- toiminnon 
kehittämisessä ja suuntaamisessa. Lisäksi 
selvitystä käytettiin tulevien materiaalien ja 
kampanjoiden suunnittelussa. Lasten äänen 
kuuleminen on keskeinen keino turvata lasten 
oikeus kasvuun ja kehitykseen. 

 
DeepFakeChallenge-kampanja sisälsi 
tanssihaasteen TikTokissa ja videoita 
somevaikuttajalta. Kampanjaa markkinoitiin 
laajasti mediassa. Kampanja tavoitti yli 3 
miljoonaa ihmistä. Kampanjan tavoitteena oli 
lisätä erityisesti lasten ja nuorten tietoisuutta 

turvallisesta netin käytöstä. 
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CSA-konferenssi 
 

CSA-konferenssi järjestettiin vuonna 2019 ja se 
oli suunnattu ammattilaisille, jotka 
työskentelevät lapsiin kohdistuvan 
seksuaaliväkivaltatyön parissa 
ennaltaehkäisevästi, korjaavassa työssä ja 
tekijänäkökulmasta käsin. Tapahtumaan 
osallistui yhteensä noin 1300 henkilöä. Palaute 
tapahtumasta oli positiivista. 

 

 

Nettivihje-palvelun 

mainoskampanja 

 

Mainoskampanja vuonna 2021 toteutettiin 
alkuvuodesta ja sen tarkoituksena oli lisätä 
tietoisuutta Nettivihje-palvelusta. Kampanjalla 
tavoitettiin eri kanavien kautta lähes 400 000 
ihmistä.  
 

https://www.nettivihje.fi  

Lisätietoja Finnish Safer Internet 

Centren toiminnasta  
 
Julia Alajärvi 
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 
julia.alajarvi@kavi.fi 
 
Tanja Simola 
Pelastakaa Lapset ry 
tanja.simola@pelastakaalapset.fi  
 
Jenni Helenius 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
jenni.helenius@mll.fi 
 

  

https://www.nettivihje.fi/
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FISIC in a Nutshell  
 
Finnish Safer Internet Centre 2019–2021 
(FISIC) 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 27 months (1.1.2019– 
31.3.2021). 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, 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 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) organized 
three times during the project period. Planning 
and implementation of the campaign was 

conducted in cooperation with over 40 
organizations. Annually around 2000 local 
level institutions such as schools, day care 
centres, libraries, and youth houses organized 
and took part in several activities.  
 
Two major events were organized for media 
education professionals: Towards a Good Life 

in 2020’s international seminar in autumn 
2019 and national Media Education Forum in  

 
the autumn of 2020. Altogether three new 
websites were launched by KAVI and over 150 
new resources were developed for awareness 
raising by all three main partners of the FISIC 
project.  
 
Nationwide trainer network was used to 
organise 485 school visits and workshops for 

parents. Altogether 16186 pupils and 7 406 
parents took part in these events. MLL also 
trained 12342 teachers, youth workers and 
other professionals. New materials produced 
included guides for parents, presentation 
materials for trainers, awareness video clips, 
podcasts and educational materials for 
teachers and for maternal clinics.  

Youth Participation 
 
”Youth to youth” media education work was 

done with peer students and their supervising 
teachers in schools. A total of 600 peer 
students 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 240 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 forum, and group chats. The 
YouthNet website was updated to include 
more interactive tools and information about 
digital wellbeing. For example, new tests, 
enquiries, and new group chat feature, to be 

co-moderated by MLL Young Web Editors, 
were launched. Functions of the website were 
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developed rapidly during the COVID-19 

pandemic to reflect the change in 
circumstances.During the period 1311242 
people visited Youth Net. Increase has been 

significant: 2018:171 087, 2019: 498 742 and 
2020: 650 000 visitors. 

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. 
Common topics were harmful content like 
online porn, excessive use of the internet and 
games, publishing content to social media, 
online bullying and sexual harrassment. 
Parent Phone 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 1500 contacts concerned internet, online 
gaming or mobile phones during the project. 

Finnish Hotline Nettivihje - 

protecting children against 

sexual abuse 
 

Finnish Hotline Nettivihje works to counter 
and prevent child sexual abuse, in particular in 
digital environments. The Finnish Hotline 
offers the public a way to report child sexual 
abuse material (CSAM) and possibly illegal 
activities on the internet related to child sexual 

abuse. Through the hotline work, The Finnish 

Hotline Nettivihje promotes the rapid removal 
of illegal material from the internet and 
supports the detection of sexual crimes against 

children. The Finnish Hotline is part of the 
international network of hotlines INHOPE. The 
hotline is run in close collaboration with the 
Finnish National Bureau of Investigation 
(NBI).  
 
Among the hotline-work itself, the Finnish 
Hotline team has many other significant tasks. 

The hotline seeks to prevent sexual offences 
against children and to promote early 
intervention in criminal activity through 
provision and dissemination of information 
and through offering training and education. 

The 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. The hotline works 
in collaboration with authorities, decision-

makers and professionals to achieve these 
objectives.  
 

For more information  
 
National Audiovisual Institute 
Julia Alajärvi 
julia.alajarvi@kavi.fi  
 
Save the Children Finland 
Tanja Simola 

tanja.simola@pelastakaalapset.fi  
 
Mannerheim League for Child Welfare 
Jenni Helenius 
jenni.helenius@mll.fi  
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