
  

LAPSET JA TIETOSUOJA VERKOSSA 
TIETOA KOULUILLE 

Children’s Advisory Panel (CAP) on Telia Companyn tekemä aloite, jonka tarkoituksena on oppia ymmärtämään 
lasten verkkoelämää ja digitekniikan käyttöä heidän näkökulmastaan tarkasteltuna.  
 
Syksyllä 2017 ja tammikuussa 2018 tehdyssä CAP-tutkimuksessa keskityttiin lasten näkemyksiin, huoliin ja 

toimintatapoihin, jotka liittyivät yksityisyyteen ja turvallisuuteen verkossa. 12-vuotiaiden lasten näkemyksiä koottiin 

kuudesta maasta verkkokyselyn avulla ja tulokset tarkistettiin työpajoissa. Telia Company julkisti tulokset Safer 

Internet Day -teemapäivänä 6. helmikuuta 2018 “Lapset ja tietosuoja verkossa - Children’s Advisory Panel -

tutkimuksen tuloksia” -tiivistelmäraportissa. 

TYÖPAJA – LASTEN VERKKOTIEDOT 

Raportin tulosten pohjalta laadittiin työpaja, jossa autetaan lapsia hankkimaan digitaitoja turvallisemman verkon 

käytön edistämiseksi vuorovaikutteisuuden ja osallistumisen keinoin. Työpajat on tarkoitettu viides-, kuudes- ja 

seitsemäsluokkalaisille lapsille.  

Konsepti perustuu osallistavan pedagogiikan periaatteeseen, jossa lapset osallistuvat työpajaan tiedon 

kanssatuottajina. Tämä on mullistava tapa oppia uusia taitoja. 

Työpajan vetäjinä voivat toimia joko Telia YOUNITE -vapaaehtoiset tai opettajat ja/tai vanhemmat. Me autamme 

mielellämme teitä löytämään sopivat vapaaehtoiset, jotka tulevat vetämään työpajan koulussanne. Voitte myös 

vapaasti käyttää materiaalia ja vetää työpajan sen avulla.  

Telia YOUNITE -vapaaehtoisten toimiessa vetäjinä koulun tai opettajan ei tarvitse tehdä mitään valmisteluja. 

Vetääksemme työpajan koulussanne tarvitsemme käyttöömme tilan työpajaa varten, esim. tavallisen 

luokkahuoneen, puolentoista tunnin ajaksi. Lisäksi toivomme, että koulu huolehtii kaikista tarvittavista luvista ja 

suostumuksista, joita lapset saattavat tarvita voidakseen osallistua työpajaan.  

Vuorovaikutteisen työpajan päätarkoitus on auttaa lapsia digitaitojen 

hankinnassa ja vahvistaa lasten ymmärrystä henkilökohtaisista 

tiedoista ja yksityisyydensuojasta verkossa. Samalla tuemme YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteita 4 ja 16: Autamme lapsia oppimaan uusia 

taitoja ja tuemme lasten turvallisuutta nettiympäristössä.  

 

HALUATTEKO OLLA MUKANA? 

Jos haluatte järjestää työpajan Telia YOUNITE -vapaaehtoisten kanssa, ottakaa yhteyttäTelian YOUNITE -
vapaaehtoisaloitteeseen osoitteessa younite-finland@teliacompany.com  

 

ASIANTUNTEVAT YHTEISTYÖKUMPPANIT 

CAP on aloite, jonka Telia Company on tehnyt yhteistyössä Pohjoismaissa ja Baltian maissa toimivien 
lastensuojelujärjestöjen ja koulujen kanssa. Tähän saakka noin 1500 kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista on 
osallistunut projektiin kuvailemalla ja pohtimalla verkkoelämän mahdollisuuksia, hyötyjä ja haasteita.  
Suomen Pelastakaa Lapset ry on osallistunut tarjoamalla lasten oikeuksia digitaalisissa medioissa koskevaa 
osaamistaan ja lasten digielämää koskevia näkemyksiä.  
World Childhood Foundation on asiantuntemuksensa avulla varmistanut, että työpaja on toteutettu lapsille 
sopivalla tavalla ja että Telian vapaaehtoisilla on riittävät lasten oikeuksia koskevat tiedot voidakseen vetää 
työpajoja. 
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Kantar TNS:n vastuulla on ollut tietojen ja näkemysten kerääminen sekä työkalujen ja ohjeiden suunnitteleminen 
vuorovaikutteisia työpajoja varten. 


