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Eri selvityksissä on arvioitu, että yli puolet 8-14-vuotiaista lapsista altistuvat netin käyttöön
liittyville haittatekijöille. Näihin haittatekijöihin kuuluvat ongelmallinen median käyttö, netin
kautta tapahtuva kiusaaminen/ahdistelu, identiteettivarkaudet, yksityisyyteen liittyvät uhat,
ja altistuminen väärälle tai puutteelliselle informaatiolle. Pienelle osalle lapsista digiaktiviteeteista voi muodostua heidän hyvinvointiaan haastava ongelma, jolloin se häiritsee
muun muassa heidän koulukäyntiään ja kaverisuhteitaan. Sosiaalisten verkkoyhteisöpalvelujen kautta tapahtuva kiusaaminen on myös lisääntynyt Suomessa edellisten vuosien
aikana. Suomessa vastikään tehdyn selvityksen mukaan, suuri osa mediaa käyttävistä
nuorista kokee tarvetta netin käytön ohjaamiselle. Kohderyhmälle ei ole tällä hetkellä
tarjolla kattavaa, tutkimusperusteista, ennaltaehkäisevään lähestymistapaan perustuvaa
ja netin haittoihin kohdistuvaa tukiohjelmaa.
Digitaalisen hyvinvoinnin kyvykkyydet -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa koululaisten digitaalista hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta. Välittöminä lyhyen aikavälin tavoitteina ehkäistä media-arkeen liittyviä haittatekijöitä, ja edistää kohderyhmän turvallisen ja
tasapainoisen mediankäytön valmiuksia. Alatavoitteina on edistää ymmärrystä ja tietoisuutta käytännön toimintamalleista, joilla lasten, lasten vanhempien ja koulun henkilöstön
digihyvinvoinnin kyvykkyyttä voidaan vahvistaa. Lisäksi hankkeessa jalostetaan ja jaetaan
hyviä käytänteitä toimialakohtaisissa verkostoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeen tuloksena muotoillaan valtakunnallinen digihyvinvoinnin kyvykkyyksien valmennusohjelma. Digitaalisen hyvinvoinnin kyvykkyydet on mittava joukko osaamiseen liittyviä
tekijöitä, jotka kaikki yhdessä luovat perustan lapsen/nuoren turvalliselle, tasapainoiselle
ja hyvinvointia tukevalle digielämälle. Hankkeen toteutus perustuu DQ-ohjelma-alustan
hyödyntämiseen. Kyseinen verkkoalusta mahdollistaa nuorten digitaaliseen hyvinvointiin
liittyvien kykyjen itseopiskelun, johon yhdistyy reaaliaikainen arviointi ja palaute.
Hanketta hallinnoi ja koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu Oy (Oamk). Hankkeessa ovat
osatoteuttajina Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin kunnan opetuspalvelut sekä Oulun yliopisto. Hankkeen toimenpiteet käynnistyvät alkuvaiheessa Iin kunnasta, mutta laajentuvat
hankkeen edetessä myös muihin Oulunkaaren jäsenkuntiin. Hanke ajoittuu vuosille
2020-2022 (3 vuotta).
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 413 467 € (haettava rahoitus 359 536 €), josta Oulunkaaren budjettiosuus on 52 786 €. Tästä Oulunkaaren omarahoitusosuus on vuosille
2020-2022 on yhteensä 6 886 € (v. 2020 yht. 938, v. 2021 yht. 2974 €, v. 2022 yht. 2974
€). Hankkeelle haetaan THL:n terveyden edistämisen määrärahaa.
Hankkeen toimenpiteet tukevat Oulunkaaren ja kuntien strategioita
järjestämissopimusten tavoitteita. Liitteenä hankehakemus (luottamuksellinen).
Esitys (kyj):

sekä

Yhtymähallitus hyväksyy hankehakemukseen osallistumisen osatoteuttajan roolissa ja
omarahoituksen 6886 € vuosille 2020-2022. Lopullinen sitoumus hankkeeseen
osallistumisesta tehdään rahoituspäätöksen tultua.
Päätös:

Hyväksyttiin.

