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Finnish Safer Internet Centre - Paremman ja turvallisemman netin puolesta 

 

Finnish Safer Internet Centre 2016–2018 
(FISIC) oli ajalla 1.7.2016–31.12.2018 
toteutettu hanke, jonka päämääränä oli lisätä 
lasten ja nuorten mediataitoja, turvallisuutta ja 
hyvinvointia internetissä. Hanke oli jatkoa 
vuosina 2012–2014 sekä 2015–2016 
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 suurelta osin 
mediataitoja ja -tietoisuutta lisäävistä 
awareness-toiminnoista. Näkyvimpiä näistä 
olivat Mediataitoviikko-kampanja, Peliviikko 
sekä Mediataitokoulu.fi-sivusto lasten ja 
nuorten kanssa toimiville ammattilaisille. 

Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje -
toiminto teki monipuolista työtä lasten 
suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta ja riistolta. 
Nettivihje-palvelu vastaanotti ilmoituksia 
laittomaksi epäiltyyn, lasten seksuaaliväkivaltaa 
tai riistoa todistavaan kuvamateriaaliin, 
toimintaan ja sivustoihin. Kuka tahansa voi 
jättää ilmoituksen vihjepalvelun kautta ja 
jokainen vihje tutkitaan. Nettivihje lisäsi 
tietoisuutta myös lasta loukkaavasta 
seksuaalisesta kuvamateriaalista ja 
toiminnasta, seksuaalisesta häirinnästä ja siihen 
liittyvästä kiusaamisesta digitaalisessa 
mediassa.   

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto vastasi 
hankkeessa nuorten osallisuuteen liittyvästä 
toiminnasta sekä toteutti osan mediataitoja ja -
tietoisuutta edistävistä toiminnoista. Lisäksi 
MLL:n auttavat puhelin- ja nettipalvelut 
opastivat lapsia, nuoria ja huoltajia mediaan 
liittyvissä kysymyksissä ja asioissa.  

FISIC on osa Insafe- ja INHOPE (International 
Association of Internet Hotlines) verkostoja. 
Insafe-verkosto kokoaa yhteen Euroopan 
komission rahoitusta saavat 28 maata, jotka 
tekevät työtä lasten ja nuorten 
nettiturvallisuuden hyväksi. INHOPE-verkoston 
tavoitteena on edistää ja nopeuttaa lasten 
seksuaaliväkivaltaa ja riistoa todistavan 
laittoman kuvamateriaalin poistamista verkosta 
kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 
INHOPEn jäsenenä on 45 vihjepalvelua 40 eri 
maassa.  

Hankkeen kautta teimme yhteistyötä 
kymmenien yritysten, järjestöjen ja virastojen 
kanssa. FISIC osallistui myös säännöllisesti sekä 
Insafen että INHOPE:n järjestämiin 
kansainvälisiin koulutuksiin ja yhteistyöryhmiin. 
Hankkeen aikana teimme tiivistä yhteistyötä 
muiden Safer Internet Centrejen kanssa. 

Kaikki kolme hanketta toteuttavaa 
organisaatiota on vakiintuneita ja tunnettuja 
toimijoita suomalaisen mediakasvatuksen ja 
nettiturvallisuustyön alueella. Valtaosa 
keskeisistä toiminnoista jatkuu myös 
hankekauden päätyttyä ja niitä toteutetaan 
osittain vuonna 2019 alkavan uuden FISIC-
projektin tuella. 
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Hankekauden satoa 

 Yli 500 luentoa, oppituntia tai koulutustilaisuutta 
 Yli 100 uutta oppi- tai tiedotusmateriaalia 
 Nettivihje vastaanotti 9 000 vihjettä lasten seksuaaliväkivalta- ja riistoepäilystä, sekä analysoi 

yli 190 000 yksittäistä kuvaa tai videota 
 Hetkiä netissä -TV-kampanja sai yli 25 miljoonaa katselukertaa  

kesällä ja syksyllä 2016. 

 

Esimerkkejä FISIC-hankkeen tuloksista 

 

Mediataito-lehdet. Mediataitoviikon 
tiedotuslehti, joka antoi vinkkejä osallistujille 
Mediataitoviikon viettämisestä ja toi esille 
ajankohtaisia teemoja mediakasvatuksessa. 
Hankkeen aikana julkaistiin kaksi lehteä ja ne 
tehtiin yhteistyössä Mediataitoviikon 
kumppaneiden kanssa. Vuoden 2018 lehteä 
jaettiin noin 500 kappaletta. 

 

 

Aikamatkaajat-kampanja. Yhteisöllisesti 
toteutetussa valokuvanäyttelyssä tutkittiin, 
kuinka Suomi on muuttunut itsenäisyyden 
aikana. Kampanjan aikana kerättiin satoja 
valokuvapareja, joista järjestettiin kampanjan 
lopulla näyttely Valokuvataiteen museoon 
Helsingissä. Näyttely keräsi noin 3500 katsojaa. 
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Pelkkää feikkiä -juliste. Infojuliste opasti 
valeuutisten ja muiden harhaanjohtavien 
viestien tulkitsemisessa. Julisteessa esiteltiin 
tavallisimmat harhaanjohtamisen tavat sekä 
vaikuttimet niiden taustalla. Julistetta jaettiin 
vuoden 2018 Mediataitoviikon aikana ja sen 
kysyntä oli vilkasta myös teemaviikon jälkeen. 

 

Oppaat varhaiskasvatukseen. MLL tuotti 
varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen 
tueksi kaksi laajaa opasta, joiden avulla 
ammattilaiset voivat edistää mediakasvatusta 
ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

vahvistamista pienten lasten parissa. Media 
varhaiskasvatuksessa ja Mediatehtäviä 
varhaiskasvatukseen -oppaat avaavat 
mediakasvatusta uusien varhaiskasvatus-
suunnitelmien perusteiden näkökulmista ja 
tarjoavat runsaasti toiminnallisia harjoituksia 
varhaiskasvatuksessa toteutettavaksi. Oppaat 
on tuotettu yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja 
päiväkotien ammattilaisten ja muiden 
asiantuntijoiden kanssa. 

 

Videoita Mediataitoviikolle. MLL toteutti 
Mediataitoviikolla laajoja kampanjoita 
sosiaalisen median kanavillaan, jotka keräävät 
kymmeniä tuhansia seuraajia. Osana 
kampanjoita MLL tuotti esimerkiksi vuoden 
2018 teemaviikolle neljän asiantuntijavideon 
sarjan yhteistyössä eri alojen tutkijoiden kanssa. 
Vanhemmille, ammattilaisille ja kouluille 
suunnatut videot käsittelivät hyvinvointia 
digiajassa, empatiaa netissä, reilua 
pelikulttuuria ja lapsen mediataitojen tukemista. 

Vanhempainiltamateriaalit ala- ja yläkouluun. 
MLL:n kouluttamat kouluttajat kohtaavat 
vuosittain tuhansia vanhempia 
mediakasvatusaiheisissa vanhempainilloissa. 
Hankekaudella ala- ja yläkoulujen Vanhempana 
digiajassa -vanhempainiltamallit ja niiden 
sisällöt uudistettiin. Kouluttajat ja muut MLL-
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toimijat saivat kattavan kaksipäiväisen 
koulutuksen, jossa syvennyttiin uusiin 
koulutusmateriaaleihin. 

Kansallinen ja kansainvälinen mediahuomio. 
Nettivihjeen vahva asiantuntijuus lasten 
seksuaaliväkivaltaan ja riistoon liittyvien 
ilmiöiden osalta digitaalisessa mediassa 
huomioitiin niin kansallisesti kuin 
kansainvälisesti. Hankkeen aikana Nettivihje 
kutsuttiin useampaan korkean tason 
kansainväliseen erityisasiantuntijaryhmään mm. 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 
lisäpöytäkirjan (OPSC) yleiskommentin laadinta, 
EU erityisasiantuntijaryhmä INHOPE 
vihjepalveluiden kehittämiseksi ja 
Sisäministeriön kyberrikollisuuden ennalta 
estävän toimenpideohjelman laatimista koskeva 
työryhmä. Hankkeessa kehitettiin myös 
kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan 
pohjautuva omahoito-ohjelma henkilöille, jotka 
ovat huolissaan seksuaalisesta 
kiinnostuksestaan lapsiin. Ohjelma julkaistiin 
yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen ja HUS 
Mielenterveystalo.fi kanssa. Omahoito- ohjelma 
jalkautettiin sekä ennaltaehkäisevän työn että 
rikosseuraamusalan ammattilaisille.  

#TurvallisestiVerkossa tietoisuuskampanja 
lasta loukkaavasta seksuaalisesta 
kuvamateriaalista digitaalisessa mediassa 
(#BeSafeOnline, Awareness campaign for Grey 
area images). Kampanjan tavoitteena oli edistää 
lasten ja nuorten turvataitoja digitaalisessa 
mediassa sekä lisätä vanhempien tietoisuutta 
digitaaliseen mediaan liittyvistä riskeistä 
kuvamateriaaliin liittyen. Kampanjan tarkoitus 
oli edistää lasten ja nuorten turvallista digiarkea. 
Kampanja toteutettiin yhteistyössä 

Keskusrikospoliisin kanssa ja webkameran 
suojuksia jaettiin erityisen haavoittuvassa 
asemassa oleville lapsille ja nuorille sekä 
toisaalta päättäjille tietoisuuden lisäämiseksi 
ilmiöstä.  

 

Selvitys seksuaalisesta häirinnästä. 
Hankkeessa toteutettiin selvitys (N=3210) 
lasten ja nuorten kokemasta seksuaalisesta 
häirinnästä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta 
digitaalisessa mediassa. Tavoitteena oli saada 
lisää tietoa ilmiön yleisyydestä Suomessa sekä 
siitä, miksi lapset ja nuoret eivät kerro 
kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä ja 
siihen liittyvästä kiusaamisesta. Tulosten 
pohjalta on tarkoitus kehittää ja implementoida 
interventioita ennaltaehkäisemään seksuaalista 
häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista sekä 
tuottaa tehokkaampia keinoja tiedon 
jakamiseen ja turvataitojen edistämiseen 
lapsille ja nuorille.  
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Medialukutaitojen edistäminen ja tiedotus 

Laajin hankkeen kampanjoista oli 
Mediataitoviikko, joka kehittää kansalaisten 
mediataitoja sekä antaa aikuisille valmiuksia 
mediakasvatukseen.  

 

Mediataitoviikko järjestettiin projektin aikana 
viidennen ja kuudennen kerran. Viikko 
järjestetään yhteistyössä viranomaisten, 
järjestöjen, yritysten ja muiden yhteisöjen 
kanssa. Mediataitoviikon osallistujat ovat 
esimerkiksi kouluja, päiväkoteja, kirjastoja, 
nuoristaloja ja museoita. Vuonna 2017 
saavutettiin ennätysmäärä, yli 2700 
osallistuvaa paikallista organisaatiota. Myös 
yhteistyökumppaneiden määrä nousi projektin 
aikana yli 50:een. 

Kaikki Mediataitoviikolle tuotetut materiaalit 
sekä paljon muita oppimateriaaleja ja 
tietotekstejä löytyvät hankkeen pääsivulta 
Mediataitokoulu.fi.  

Projektin aikana sivuston kävijämäärä lähes 
kaksinkertaistui yli 200 000 yksilöityyn 
vuosittaiseen kävijään. 

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. 

 

Mediakasvatusfoorumi on vuosittainen 
yhteistyöseminaari mediakasvatuksen 
ammattilaisille. Hankkeen aikana toteutettiin 
kolme foorumia, joista jokaiseen osallistui noin 
sata asiantuntijaa. Mediakasvatusfoorumia 
kehitettiin järjestämällä alueelliset 
rinnakkaistapahtumat Oulussa ja Rovaniemellä.  
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Tukea digiajan kasvattajille 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen 
tueksi tehtyjen oppaiden lisäksi MLL päivitti 
vanhempainiltojen koulutusmallin ala- ja 
yläkouluun ja koulutti MLL:n nuorisotyön 
koulutusverkoston kouluttajia niiden 
toteuttamiseen. Lisäksi MLL julkaisi 
vanhemmille ja muille kasvattajille suunnatun 

Nuori ja media - 7 vinkkiä digiajan 
kasvattajalle sekä Lapsi ja media – 7 vinkkiä 
digiajan kasvattajalle -opasvihkoset. 
Peliviikolle koottiin ideakooste 
pelikasvatukselliseen tekemiseen ja yhdistysten 
ja kirjastojen yhteistyöhön. 

 

 

  

Puhutko lapsesi kanssa pelaamisesta? –esite  
auttaa keskustelemaan peleistä perheessä. 
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Nuorten osallisuus 

Hankkeen aikana MLL:n nuorille suunnattu 
verkkoalusta Nuortennetti uudistettiin. 
Uudistuksessa nuoret olivat vahvasti mukana, 
verkkosivuille luotiin avoin osallistumisen 
prosessi uudistukseen. Uudistuksen yhteydessä 
laajennettiin nuorten 
osallistumismahdollisuuksia Nuortennetin 
toimittamiseen ja perustettiin Nuortennetin 
nuorten toimittajien verkosto. Nuoret alkoivat 
päivittää Nuortennetin somekanavia ja he muun 
muassa loivat MLL:n toiminnan Snapchatissä. 
Nuoret tekevät MLL:n arvojen mukaista, mutta 
oman näköistään positiivista sisältöä 
sosiaaliseen mediaan. 

Nuorten toimittajien verkostosta on saatu 
maanlaajuinen tapa osallistua ja on tavoitettu 
keskenään erityyppisiä nuoria ja myös nuoria, 

joilla on taustalla haavoittavia kokemuksia. 
Toimittajat toimivat viidessä tiimissä: 
Instagram-, Snapchat-, YouTube ja valokuvaus-, 
kirjoittaja- ja verkkotukioppilastiimeissä. 
Nuortennetin ja sen some-kanavien 
kävijämäärät ovat kasvaneet runsaasti 
hankkeen aikana (nettisivujen kävijämäärä oli 
aiemmin noin 10 000 kuukaudessa, elo-
joulukuussa 2018 lähes 30 000 kävijää 
kuukaudessa). 

Kansainvälistä yhteistyötä syvennettiin myös 
nuorten osallistamisen osalta ja järjestettiin 
kesällä 2017 media-leiri Viron Pivarootsissa, 
yhdessä Viron Safer Internet Centren kanssa. 
Better Internet for Kids –nuorisopaneeleihin 
Brysselissä on osallistunut Nuortennetin 
toimittajia vuosittain koko hankekauden ajan. 
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Mediakasvatus tukioppilastoiminnassa 

MLL toteutti myönteistä nettikulttuuria 
käsitteleviä tukioppilaskoulutuksia yläkouluissa 
eri puolilla Suomea. Lisäksi MLL toteutti 
seitsemässä yläkoulussa koulukohtaisen 
Empatia netissä -koulutusprosessin. 
Prosessissa kehitettiin uusia mediakasvatuksen 
menetelmiä tukioppilastoimintaan erityisesti 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja 

kouluviihtyvyyden edistämisen, sekä 
nettikiusaamisen ehkäisyn näkökulmista. 
Prosessiin liittyi kysely netin käytöstä ja siihen 
vastasi yli 1300 yläkoulun oppilasta. Prosessista 
luotiin MLL:n piirien käyttöön 
tukioppilastoiminnan koulutusmalli sekä 
pedagogisia tehtäväkortteja eri ammattilaisten 
käyttöön. 

 

 
 

Auttavat puhelin ja nettipalvelut 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylläpitämät 
Auttavat puhelin- ja verkkopalvelut toteuttivat 
FISIC-projektin Helpline -toiminnon. Sekä 
Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä, että 
Vanhempainpuhelimessa ja netissä tarjottiin 
kahdenkeskistä apua ja tukea lasten ja nuorten 

mediankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, kuten 
pelaamisessa tai sosiaalisen median pulmissa. 
Vastaajina toimivat MLL:n kouluttamat 
vapaaehtoiset päivystäjät. Jokaisessa 
päivystysvuorossa vapaaehtoisten tukena toimi 
aina ammattityöntekijä. 
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Päivystäjille järjestetään säännöllisesti yhden 
illan kestäviä mediaan liittyviä teemallisia 
jatkokoulutuksia. Hankkeen aikana pidettiin 
seitsemän media-aiheista täydennyskoulutusta. 
Päivystäjille jaettiin ajankohtaista tietoa netti-
ilmiöistä ja tuoreista tutkimuksista myös 
päivystysvuoroissa. Päivystäjillä oli lisäksi 
käytössään tukiaineisto lasten ja nuorten 
mediankäyttöön liittyvistä haasteista. 
Hankeaikana tilastoitiin yli 2 000 mediaan 
liittyvää yhteydenottoa. 

Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä 
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. Vanhempainpuhelimessa ja netissä 
yleisimmät 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. 

www.mll.fi/nuortennetti 

www.mll.fi/vanhempainnetti

 

 
 

Lasten suojelu ja Nettivihje-toiminta 

Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje-
toiminta on erikoistunut laajasti lapseen 
kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyviin 
ilmiöihin. Nettivihje-palvelu on osa 
kansainvälistä International Association of 
Internet Hotlines, INHOPE-verkostoa ja 
toteuttaa hankkeessa Hotline toimintaa. 
Yhteistyömme Keskusrikospoliisin kanssa on 
jatkunut jo yli 16 vuotta ja nopea kansallinen 
sekä kansainvälinen tiedonvälitys on vakiintunut 
toimivaksi ja hyväksi käytännöksi. Teemme 
tiivistä yhteistyötä myös kansainvälisten 

rikospoliisijärjestöjen Europolin ja Interpolin 
kanssa. Kansainvälinen verkostoyhteistyö 
nopeuttaa laittomaan aineistoon ja toimintaan 
puuttumista.  

Hankkeen aikana Pelastakaa Lapset valittiin 
myös kansainvälisen lasten seksuaalisen riiston 
lopettamiseen keskittyvän ECPAT-verkoston 
viralliseksi edustajaksi vuonna 2016.  

Hankkeen aikana Nettivihje-palvelu vastaanotti 
yli 9 000 vihjettä/URLia, jotka sisälsivät arviolta 
noin 190 000 yksittäistä kuvaa tai videota. 



Finnish Safer Internet Centren loppuraportti 2016–2018 

12 
 

Työmme on vahvasti ennaltaehkäisevää 
vähentäen lasta loukkaavan sekä laittoman 
lapsen seksuaaliväkivaltaa todistavan 
kuvamateriaalin leviämistä, lataamista ja 
käyttöä. Nopea tiedonkulku ja vahva 
viranomaisyhteistyö edistävät lapsiuhrien 
tunnistusta ja pelastamista.  

Koulutuksen, vaikuttamistyön ja 
mediakasvatuksen avulla lisäsimme lasten ja 
nuorten sekä lasten parissa työskentelevien 
ammattilaisten ja huoltajien tietoisuutta lasten 
oikeuksista suojeluun seksuaaliselta häirinnältä, 
seksuaaliväkivallalta ja riistolta.  

Hankkeen aikana asiantuntijat luennoivat 
ilmiöstä 87 tapahtumassa ja kouluttivat yli 4 
600 lasten ja nuorten parissa toimivaa 
ammattilaista, asiantuntijaa ja viranomaista 
sekä 550 lasta ja nuorta. Hankkeen aikana 
kiinnitimme erityisesti huomiota lasten itse 
ottamien ja lapsesta otettujen 
seksuaalissävytteisten kuvamateriaalien 
kasvuun ja hallitsemattomaan leviämiseen 
epäasialliseen tai rikolliseen käyttöön.  

  

Nina Vaaranen-Valkonen kouluttamassa lasten parissa työskenteleviä ammattilaisia. 
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Hankkeessa toteutettiin (2018) selvitys 12-17-
vuotiaiden lasten ja nuorten kokemasta 
seksuaalisesta häirinnästä ja siihen liittyvästä 
kiusaamisesta digitaalisessa mediassa.  

Selvitykseen vastasi yhteensä 3210 
yläkoululaista ja lukiolaista ja sen päätulos 
osoitti selkeästi, että seksuaalinen häirintä 
digitaalisessa mediassa on varsin yleistä lasten 
ja nuorten keskuudessa. Lapset ja nuoret 
kokivat tarvitsevansa enemmän tietoa ja 
toimintaohjeita ilmiön osalta.  

Selvityksen tulokset ohjasivat vahvasti 
hankkeen viimeistä #turvallisestiverkossa - 
tietoisuuskampanjaa, jonka tavoitteena oli lisätä 
tietoisuutta turvallisesta verkon käytöstä. 
Selvityksen tulokset ohjaavat myös tulevassa 
hankkeessa toteutettavia toimenpiteitä; tiedon 
lisäämistä lapsille ja nuorille liittyen digitaalisen 
median seksuaaliseen kuvamaailmaan ja 
kuvamateriaaliin, sen hallussapitoon, luvatta 
lataamiseen ja jakamiseen.  

Ennaltaehkäisevän työn osalta hankkeessa 
kehitettiin myös verkkopohjainen oma-
apuohjelma henkilöille, jotka ovat huolissaan 
seksuaalisesta kiinnostuksestaan lapsiin. Se 
toteutettiin yhteistyössä Rikosseuraamusalan 
koulutuskeskuksen ja Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin HUS Mielenterveystalo.fi 
verkkopalvelun kanssa.  

Ohjelma tarjoaa matalalla kynnyksellä tietoa ja 
tukea lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta 
kiinnostuksesta ja antaa työkaluja ja tukea 
ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen 
hallintaan sekä kasvokkaisen avun piiriin 
hakeutumiseen.  
 

www.nettivihje.fi 

www.otanvastuun.fi 

www.pelastakaalapset.fi/digi 

 

 

 

 

 

 

 
Lisätietoja Finnish Safer Internet Centren toiminnasta 
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FISIC in a Nutshell  

Finnish Safer Internet Centre 2016–2018 
(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 30 months (1.7.2016–
31.12.2018). 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.  
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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 
twice during the project period. Planning and 
implementation of the campaign was conducted 
by over 50 organizations. In 2017 around 2700 
local institutions (e.g. schools) participated the 
MLW. In both years many new materials were 
published and actions launched, for example a 
media literacy magazines Mediataito 2018 and 
2019, educational material Hunting for Reliable 
Information, and an exhibition Time Travellers - 
Finland Chanages. 

Nationwide trainer network was used to 
organise 350 school visits and workshops for 

parents. Altogether 17 500 pupils, 7 800 
parents and 2 700 teachers took part in these 
events. New materials produced included guides 
for parents, presentation materials for trainers, 
awareness video clips, and educational 
materials for teachers in early education.  

”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. In addition, the MLL YouthNet 
online platform was renewed. New online 
participation methods were developed and new 
online volunteer groups established. Young 
volunteers started to moderate the MLL 
YouthNet social media channels, and they 
produced youth-to-youth content for the 
website, Instagram, Snapchat, and Youtube, and 
took part in discussions on the YouthNet forum.  
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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 2 000 contacts 
concerned internet, online gaming or mobile 
phones during the project. 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.  

Child Protection and the Finnish 
Hotline Nettivihje - protecting 
children against sexual violence 

Child protection and the Finnish Hotline 
Nettivihje engage in multifaceted work to 
protect children against sexual violence. 
Through Hotline work, training, raising issues to 
public discussion and media education we 
increase awareness of children’s rights to 

protection among professionals working with 
children with a particular focus on digital media.  

Finnish Hotline 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 9 000  
reports (URLs) were received from the public, 
and therefore 190 000 images or videos were 
analysed and processed by the Advisors. More 
than 40% of the reports received were analyzed 
as illegal images and ca 20% as offending the 
rights of the child by sexualising children.  

Advisors of Save the Children Finland have in 
their work come across a phenomenon in which 
suggestive images taken by and of children and 
adolescents have spread uncontrollably over 
the Internet and ended up in inappropriate or 
criminal use. On the basis of the report Sexual 
harassment and the related bullying in digital 
media as experienced by children and 
adolescents it is safe to say that children and 
adolescents would need to be provided with 
knowledge on legislation and digital skills 
concerning sexual footage, the possession of 
such footage and downloading or sharing such 
footage without permission. This phenomenon 
is also recognised by the police.

 

For more information  

National Audiovisual Institute Julia Alajärvi, julia.alajarvi@kavi.fi  
Save the Children Finland Nina Vaaranen-Valkonen, nina.vaaranen-valkonen@pelastakaalapset.fi 
Mannerheim League for Child Welfare Marie Rautava, marie.rautava@mll.fi 


