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Euroopa küberturvalisuse kuu: üheskoos küberturvalisusega seotud
ohtude vastu
Oktoober on Euroopa küberturvalisuse kuu. Esimene Euroopa küberturvalisuse
infokampaania korraldati 5 aastat tagasi.
Küberturvalisuse kuu jooksul toimub üle kogu Euroopa x interneti turvalise kasutamise teemalist üritust, nagu
konverentsid, töötoad, koolitused, kohtumised, esitlused kasutajatele, veebikampaaniad jne. Tänavuse
infokampaania peamised teemad on küberturvalisus töökohal ja kodus, andmete haldus ja kaitse, eraelu
puutumatus ning küberturbeoskused.
Kampaania avaüritus toimus 29. septembril 2017 Tallinna Tehnikaülikoolis ja sellel esinesid
küberturvalisusealaste soovituste ja nõuannetega ELi avaliku sektori, IT-valdkonna, liikmesriikide
koordineerimisüksuste ja teadusringkondade esindad. Küberturvalisuse valdkonna parimad spetsialistid
arutlesid turvalisusega seotud teemadel, millele kampaania jooksul keskendutakse. Ürituse korraldasid Eesti
Riigi Infosüsteemide Amet, selle infoturbeintsidentide käsitlemise osakond CERT Eesti, Tallinna Tehnikaülikool
ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA).
Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip ütles: „Küberturvalisus on digimaailma
nurgakivi, mille eest tuleb meil iga päev ühiselt vastutada. Tunnen heameelt kogu Euroopas
küberturvalisusealase teavitustegevuse ja konkreetsete meetmete vallas ühiselt tehtud töö üle.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel lisas: „Inimesed suudavad nii töö- kui ka eraelus
digimaailmaga seotud riske piisavalt vältida või neile reageerida üksnes juhul, kui nad on selles vallas
piisavalt informeeritud ja neil on vastavad oskused. Euroopa küberturvalisuse kuu on hea võimalus
täiustada ELi küberturvalisust.“

ENISA tegevdirektor, professor Udo Helmbrecht sõnas: „Juba 5. aastat korraldab ENISA koostöös
Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega Euroopa küberturvalisuse kuu kampaaniat. 2017. aasta
kampaania raames tulevad kokku Euroopa Liidu eksperdid, et aidata parandada igapäevakasutajate
teadlikkust küberturvalisusega seotud probleemidest. Kampaania annab võimaluse tuletada igaühele
meelde küberhügieeni tähtsust ja asjaolu, et küberturvalisus tähendab jagatud vastutust. Enne
küberruumi sisenemist peatu ja mõtle!“
#CyberSecMonth: üritused
Infokampaania korraldatakse terve oktoobrikuu vältel kogu Euroopas. Igal nädalal keskendutakse
konkreetsele teemale:
1. nädal, 2.–6. oktoober: küberturvalisus töökohal
2. nädal, 9.–13. oktoober: andmete haldus ja kaitse ning eraelu puutumatus
3. nädal, 16.–20. oktoober: küberturvalisus kodus
4. nädal, 23.–27. oktoober: küberturbeoskused
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Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet ning Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia
peadirektoraat (DG CNECT) avaldavad oktoobris lühikesi videoklippe, et parandada teadlikkust kuu jooksul
käsitletavatest teemadest. Samuti korraldatakse neile teemadele keskenduvaid üritusi. Oma lähiümbruses
toimuvate ürituste kohta saab täpsemat teavet interaktiivsele kaardile klõpsates. Kampaania ulatub ka
Euroopast väljapoole: näiteks Ameerika Ühendriikides on loodud riiklik küberturvalisusealase teadlikkuse
kuu algatus ja korraldatakse riiklikku küberturvalisusealase teadlikkuse kampaaniat Stop. Think. Connect
(Enne küberruumi sisenemist peatu ja mõtle!). Ameerika Riikide Organisatsiooni peakorteris Washingtonis
antakse 3. oktoobril 2017 ka küberturvalisuse kuu üleilmne avalöök. Kampaania korraldamise eest vastutab
Ameerika Riikide Organisatsioon koos Riikliku Küberturvalisuse Ühenduse, USA sisejulgeolekuministeeriumi
ja Kanada avaliku julgeoleku ministeeriumiga.
Euroopa küberturvalisuse kuu veebilehelt leiavad kasutajad 23 keeles näpunäiteid ja nõuandeid,
teabematerjali ja muud. Samuti saavad nad kontrollida oma teadmisi, osaledes küberturvalisuseteemalises
veebiviktoriinis. Seda on võimalik teha 23 keeles. Veebilehelt leiab ka liikmesriikide
kampaaniakoordinaatorite andmed.
Tähelepanu! 30. oktoobrist 3. novembrini toimub Hispaanias selleaastane küberturvalisuseteemaline
võistlus, kus kõikjalt Euroopast pärit andekad noored saavad koos tegutseda, võrgustikke luua ning panna
proovile oma küberründe- ja küberkaitsealased oskused.
Taust
Küberturvalisuse kuu kampaaniat korraldavad Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA), Euroopa
Komisjon ja üle 300 partneri (kohalikud ametiasutused, valitsused, ülikoolid, mõttekojad, vabaühendused,
kutseliidud) kogu Euroopast. Nagu eelmiselgi aastal, teeb ENISA küberturvalisusealase teadlikkuse ja
hariduse edendamiseks koostööd Europoli (küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskusega EC3),
Eesti Riigi Infosüsteemide Ameti, CERT Eesti ja Tallinna Tehnikaülikooliga.
ENISA tänab kõiki oma partnereid küberturvalisuse kuu kampaanias aktiivse osalemise ja tehtud koostöö
eest.
„Küberturvalisus on jagatud vastutus: enne küberruumi sisenemist peatu ja mõtle!“ Kampaania Twitteris:
@CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS
Seonduv materjal:
Digitaalse ühtse turu strateegia
Küberturvalisus digitaalsel ühtsel turul
Euroopa küberturvalisuse kuu video (2016 )
Küberturvalisuse saadikud
Euroopa küberturvalisuseteemaline võistlus
Intervjuud ja meediapäringud:
Euroopa küberturvalisuse kuu kampaania kohta saab teavet aadressil press@enisa.europa.eu
Täielik partnerite loetelu: https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners
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