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Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) 
 
PRESSITEADE 

 

 

Täna algab Euroopa küberturvalisuse kuu 2020, mille teemaks on „Mõelge, enne 
kui klõpsate!“ 

Käesoleva aasta oktoobris tähistatakse juba kaheksandat korda Euroopa küberturvalisuse kuud, 
mille eesmärk on suurendada ELi kodanike teadlikkust võrguturvalisusest. Seda iga-aastast 
küberturvalisusealast teadlikkuse kampaaniat korraldavad Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet 
(ENISA) ja Euroopa Komisjon koostöös liikmesriikide ja enam kui 300 partneriga eri sektoritest.  
 

Ateena, 30. september 2020 
 

Oktoobris korraldatakse kogu Euroopas sadu üritusi, nagu konverentsid, õpikojad, koolitused, üldised esitlused, 

veebiseminarid ja -kampaaniad, mille eesmärk on suurendada küberturvalisusealast teadlikkust ja pakkuda koolituse ja 

heade tavade jagamise kaudu kõige asjakohasemat teavet digiturvalisuse kohta. Igal aastal ühendavad ELi kodanikud 

Euroopa küberturvalisuse kuu raames oma jõud, et võidelda küberohtude vastu, lähtudes motost „Küberturvalisus on 

meie ühine vastutus“. 
 
COVID-19 pandeemia on kiirendanud igapäevaelu digitaliseerimist ning seepärast on Euroopa küberturvalisuse kuu 
tänavune kampaania suunatud digiturvalisusele. 2020. aasta kampaania teema on „Mõelge, enne kui klõpsate!“ ning 
selle käigus tõstatatakse terve rida küberturvalisusega seonduvaid teemasid, et aidata kasutajatel küberohtusid 
kindlaks teha ja nendeks valmis olla.  
 
Esimene teema on küberpettused, mille käsitlemisel tutvustatakse olemasolevaid ja võimalikke küberohte. 
Keskendutakse andmepüügile ning tööalaste e-postiaadresside ja netikaubandusega seotud pettustele. Eesmärk on 
suurendada kasutajate teadlikkust küberpettustest äri- ja isiklike tehingute tegemisel internetis.  
 

Teine teema on digioskused, millele lähenetakse koolituste vormis eesmärgiga suurendada infoturbealast teadlikkust. 
Käsitletakse e-privaatsuse küsimusi, näiteks isikuandmete kaitset, küberkiusamist ja küberahistamist. Samuti 
rõhutatakse küberhügieeni ja veebis heade tavade kehtestamise tähtsust. 

 

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas: „Kuna meie 
igapäevaelu ja majandus sõltuvad üha enam digilahendustest, peame mõistma, et küberturvalisus puudutab meid kõiki. 
On oluline, et edendaksime tipptasemel küberturvalisuse kultuuri meile olulistes majandussektorites ja ühiskonnas.“ 

Euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas märkis: „Euroopa küberturvalisuse kuu 
eesmärk on suurendada küberturvalisusealast teadlikkust ja aidata küberohtudega toime tulla. See tuletab meelde, et 
me saame ise oma küberturvalisust hõlpsasti parandada, kui kujundame head digiharjumused. Küberturvalisus on 
euroopaliku eluviisi jaoks väga oluline.“ 

Siseturuvolinik Thierry Breton ütles: „Nagu maa-, mere- ja õhuruumis, esineb ka digitaalses inforuumis mõnikord 
turvaauke, millega tuleb tegeleda. Meie eesmärk on tagada ELi kodanikele maailma kõige turvalisem inforuum. Selle 
saavutamiseks on eelkõige vaja haridust. Just sellega me homme algaval Euroopa küberturvalisuse kuul 2020 
tegelemegi – töötame selle nimel, et suurendada teadlikkust veebiturvalisusest ja parandada küberturvalisusealaseid 
oskusi, mida läheb tulevikus vaja.“ 
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ENISA tegevdirektor Juhan Lepassaar ütles: „Tänavuse Euroopa küberturvalisuse kuu raames uurime, kuidas tagada 
meie ühise küberturvalisuse ökosüsteemi vastupidavus, jagades parimaid tavasid ja arendades küberoskusi. Ohte saab 
vähendada, järgides lihtsat nõuannet: teadvustage endale küberpettuste olemasolu ja mõelge, enne kui klõpsate. 
Euroopa küberturvalisuse kuu raames saame otse suhelda ELi kodanike, ettevõtete ja organisatsioonidega, et 
suurendada nende teadlikkust küberohtudest, kasutada saadud kogemusi ja edendada küberturvalisust igal rindel.“  

Kampaania käivitamiseks avaldasid korraldajad täna video, milles tutvustatakse vahendeid, mida ELi kodanikud saavad 
oma igapäevases kübertegevuses kasutada.  

Kampaania ametlik veebisait on cybersecuritymonth.eu. Igal osaleval ELi liikmesriigil on oma veebileht ajakohase 
teabega oma keeles. Sealt leiavad kasutajad 23 keeles näpunäiteid ja nõuandeid, teabematerjali, veebiviktoriine, linke 
üritustele ja palju muud. Üritustele juurdepääsu saamiseks ja nendel osalemiseks on Euroopa küberturvalisuse kuu 
veebilehel ka interaktiivne kaart.  

### 

 

MÄRKUS TOIMETAJATELE: 
 

Taust: Euroopa küberturvalisuse kuu on ELi kampaania, mida korraldatakse igal aastal oktoobris ja mille eesmärk on 
suurendada küberturvalisusealast teadlikkust. Kampaaniat korraldavad ELi liikmesriikide ja enam kui 300 partneri 
(valitsused, ülikoolid, mõttekojad, valitsusvälised organisatsioonid, kutseliidud, erasektori ettevõtted) toetusel Euroopa 
Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) ja Euroopa Komisjon. Esimene kampaania korraldati 2012. aastal.  
 

„Küberturvalisus on meie ühine vastutus“ – „Mõelge, enne kui klõpsate!“ 

Ühinege kampaaniaga Twitteris @CyberSecMonth, teemaviited #CyberSecMonth ja #ThinkB4UClick, ning Facebookis 

@CyberSecMonthEU. 

 

Rohkem teavet Euroopa küberturvalisuse kuu kohta leiate veebisaidilt cybersecuritymonth.eu. 
 

Seonduv materjal: 

Euroopa Liidu küberjulgeoleku strateegia 

Euroopa küberturvalisuse kuu teabe- ja õppematerjalid 

Euroopa küberturvalisuse kuu: omanda küberoskused 

Digitaalse ühtse turu strateegia  
Küberturvalisus digitaalsel ühtsel turul 
ENISA suunised COVID-19 ajal   
Euroopa küberturvalisuse võistlus  
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