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Euroopan kyberturvallisuuskuukausi: Tietoverkkojen turvallisuusriskit 

ovat yhteinen haaste 

 
Lokakuu on Euroopan kyberturvallisuuskuukausi. Vuonna 2017 teemakuukautta 
vietetään jo 5. kerran. 

Euroopan kyberturvallisuuskuukauden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetään yli 300 tapahtumaa, joissa 
jaetaan tietoa internetin turvallisuusuhista ja niiltä suojautumisesta. Tarjolla on konferensseja, työpajoja, 
koulutustilaisuuksia, korkean tason kokouksia, yleisöluentoja, nettikampanjoita yms. Tänä vuonna 
erityisteemoina ovat verkkoturvallisuus työpaikoilla ja kodeissa, kyberturvallisuusosaaminen sekä alan 
sääntely, yksityisyyden suoja ja tietosuoja.  

Teemakuukauden avajaistilaisuudessa 29. syyskuuta 2017 EU-maiden julkisen sektorin, teollisuuden, 
kansallisten koordinointiryhmien ja korkeakoulujen edustajat keskustelivat kyberturvallisuussuosituksista ja -
vinkeistä. Ohjelmassa oli myös alan johtavien asiantuntijoiden esityksiä teemakuukauden viikkoteemoista. 
Avajaiset pidettiin Tallinnan teknillisessä yliopistossa, jossa järjestelyihin osallistuivat lisäksi Viron 
tietojärjestelmäviranomainen CERT Estonia ja EU:n verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA). 

 

 

 
Kyberturvallisuuskuukauden tapahtumia (#CyberSecMonth)  
Kyberturvallisuuden teemakuukautta vietetään lokakuussa eri puolilla Eurooppaa. Kuukauden kullakin 
viikolla on oma teemansa: 
1. viikko – 2.–6.10.2017: Kyberturvallisuus työpaikoilla 
2. viikko – 9.–13.10.2017: Sääntely, yksityisyyden suoja ja tietosuoja  
3. viikko – 16.–20.10.2017: Kyberturvallisuus kodeissa  
4. viikko – 23.–27.10.2017: Kyberturvallisuusosaaminen 
 

”Kyberturvallisuus on digitaalisen maailman peruskivi, ja olemme kaikki vastuussa siitä yhteisesti. On 
erittäin hyvä, että verkkoturvallisuutta ja tietämystä siitä edistetään tällaisilla yhteisillä toimilla”, 
toteaa digitaalisista sisämarkkinoista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip. 

”Lähes kaikki käyttävät tietoverkkoja työ- tai yksityiselämässään, mutta verkkojen riskejä voi 
ennakoida ja hallita vain, jos omaa riittävät tiedot ja taidot. Euroopan kyberturvallisuuskuukauden 
aikana on mainio tilaisuus edistää EU:n verkkoturvallisuutta tältä osin”, korostaa digitaalitaloudesta ja 
-yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel. 

ENISA, Euroopan komissio ja EU-maat järjestävät Euroopan kyberturvallisuuskuukauden yhdessä jo 
viidettä kertaa. Teemakuukauden tapahtumissa alan eurooppalaiset asiantuntijat valistavat 
yhteisvoimin tavallisia verkonkäyttäjiä turvallisuusriskeistä ja kyberhygienian tärkeydestä. Kaikkien on 
syytä muistaa, että vastuu verkkoturvallisuudesta on yhteinen ja että verkossa pitää aina toimia 
harkitusti”, toteaa ENISAn pääjohtaja, professori Udo Helmbrecht. 
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Näitä teemoja valotetaan lokakuun aikana ENISAn ja Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja 
teknologian pääosaston tuottamissa videoissa ja tapahtumissa. Eri paikkakuntien tilaisuudet voi paikantaa 
interaktiivisesta kartasta.  
 
Euroopan kyberturvallisuuskuukauden kampanjasivustolla on muun muassa vinkkejä ja neuvoja EU:n kaikilla 
23 virallisella kielellä ja monenlaista tiedotusaineistoa. Sivustolla voi lisäksi testata tietonsa 
kyberturvallisuusvisassa 23 kielellä. Sivustolla on myös tiedot teemakuukauden kansallisista 
koordinaattoreista. 
 
Kampanja ulottuu myös Euroopan ulkopuolelle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa järjestetään valtakunnallinen 
kyberturvallisuuskuukausi ja Stop. Think. Connect -verkkoturvallisuuskampanja. Maailman 
kyberturvallisuuskuukauden avajaiset pidetään Amerikan valtioiden järjestön (OAS) päämajassa Washington 
D.C:ssä 3. lokakuuta 2017. Järjestelyistä vastaa OAS yhdessä National Cyber Security Alliance -järjestön 
(NCSA), Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön (DHS) ja Kanadan vastaavan viranomaisen (PSC) 
kanssa.  
 
Huom! Nuorille kyberturvataitajille järjestetään Málagassa Espanjassa 30.10.–3.11.2017 European Cyber 
Security Challenge -tapahtuma, jossa voi verkostoitua, tehdä yhteistyötä ja mitellä taitojaan.   

 
Tausta  
Euroopan kyberturvallisuuskuukauden järjestävät vuosittain Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto 
(ENISA), Euroopan komissio ja yli 300 yhteistyökumppania. Kumppaneiden joukossa on 
paikallisviranomaisia, jäsenvaltioiden viranomaisia, korkeakouluja, ajatushautomoita, kansalaisjärjestöjä, 
ammattialajärjestöjä kaikkialta Euroopasta. Edellisvuoden tapaan ENISA tekee verkkoturvallisuuteen 
liittyvää tiedotus- ja koulutusyhteistyötä myös Europoliin kuuluvan Euroopan kyberrikostorjuntakeskuksen, 
Viron tietojärjestelmäviranomaisen CERT Estonian ja Tallinnan teknillisen yliopiston kanssa. 
 
ENISA kiittää kaikkia kumppaneita aktiivisesta panoksesta ja hyvästä yhteistyöstä Euroopan 
kyberturvallisuuskuukauden järjestelyissä. 
 
Kyberturvallisuuskuukauden mottona on "Cyber security is a shared responsibility – 
Stop. Think. Connect”. Seuraa kampanjaa Twitterissä: @CyberSecMonth, #CyberSecMonth, #OctoberNIS 
 
Lisäaineistoa: 
Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia 
Kyberturvallisuus digitaalisilla sisämarkkinoilla 
Video: Euroopan kyberturvallisuuskuukausi (2016) 
Kyberturvallisuuslähettiläät kertovat 
European Cyber Security Challenge -tapahtuma 
 
Median tiedustelut ja haastattelupyynnöt: 
Euroopan kyberturvallisuuskuukautta koskevat yhteydenotot: press@enisa.europa.eu 
 

      Kaikki yhteistyökumppanit: https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners  
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