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Digimaailma kuuluu vahvasti nuorten arkeen sekä sosiaalisiin suhteisiin. Reaali- ja digimaailma muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jonka ilmiöt ja vuorovaikutussuhteet
vaikuttavat olennaisesti nuorten hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen. Nuorten netin käyttöön liittyvät riskit kytkeytyvät usein mm. kiusaamiseen, seksuaaliseen ahdisteluun, riippuvuuskäyttäytymiseen sekä esim. todellisuuden ja minäkuvan tai itsetunnon vääristyneisiin
käsityksiin. Digiturvallisuuden kehittäminen lisää osaltaan nuorten hyvinvointia arjessa.
Sote-alan ammattilaisilla ja vanhemmilla ei usein ole riittävästi tietoa mm. digimaailman
sisällöistä, toimintamalleista, kulttuurista ja työkaluista. Näin ollen myös digimaailman
mahdollisuudet ja turvallisuusuhat jäävät usein tunnistamatta eikä niihin ole osaamista
reagoida. Tarvitaan uudenlaista, yhteistä nuorten, vanhempien ja sote-alan ammattilaisten vuoropuhelua rakentamaan turvallisen digimaailman toimintakulttuuria ja -malleja.
Hankkeen keskeinen tavoite on eri toimijoiden mediataitojen vahvistaminen. Mediataidot
ovat nyky-yhteiskunnan kansalaistaitoja. Vahvat mediataidot tukevat kriittistä ajattelua,
luovuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden yhteisen ymmärryksen lisääminen, miten nuorten (13-18-v.) mediataitoja ja siten digiturvallisuutta voidaan edistää. Päämääränä on löytää nuorten arkeen ja tarpeisiin vastaavia työkaluja ja toimintamalleja digiturvallisuuden parantamiseksi erityisesti sote-ammattilaisten
käyttöön. Lähtökohtana on nuorten oma asiantuntijuus ja toimijuus. Toimenpiteiden myötä sote-ammattilaisten osaaminen lisääntyy digimaailman mahdollisuuksien ja riskitekijöiden tunnistamiseen ja ehkäisyyn. Myös vanhemmat saavat uusia näkökulmia kohdata digitaalinen maailma nuorten
näkökulmasta ja siten tukea arjen turvaa. Oulunkaaren toteuttama digiturvallisuuskysely
kertoo uusien työkalujen ja osaamisen tarpeesta.
Hanketta hallinnoi Oulunkaaren kuntayhtymä. Hanke toteutusaikataulu
1.3.2020-31.12.2021 ja sen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin Oulunkaaren kuntiin.

on

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 184 974 € ja haettava rahoitus 163 631 €. Oulunkaaren omarahoitusosuus hankkeelle on vuosille 2020-2021 on yhteensä 21 343 € (v.
2020 yht. 9 834 €, v. 2021 yht. 11 509 €). Omarahoitusosuus jakaantuu kuntien kesken
asukasluvun suhteessa. Asiaa on alustavasti käsitelty kuntaneuvotteluissa ja omarahoitus
sisältyy Oulunkaan budjettiesitykseen. Hankkeelle haetaan THL:n terveyden edistämisen
määrärahaa.
Hankkeen toimenpiteet tukevat Oulunkaaren ja kuntien strategioita sekä järjestämissopimusten tavoitteita. Hankehakemus toimitetaan luottamushenkilöiden verkkopalveluun kokoukseen mennessä.
Esitys (kyj):
Yhtymähallitus hyväksyy hankehakemuksen jättämisen rahoitushakuun ja omarahoituksen 21 343 € vuosille 2020-2021. Lopullinen sitoumus hankkeeseen osallistumisesta

tehdään rahoituspäätöksen tultua.
Päätös:

Hyväksyttin.

