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Eurooppa valmistautuu kyberturvallisuuskuukauden käynnistämiseen
Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA), Euroopan komissio DG CONNECT ja Partners
käynnistävät virallisesti Euroopan kyberturvallisuuskuukauden (ECSM) 1. lokakuuta 2014.
Kyberturvallisuuskuukausi on EU:n ajama kampanja, jonka avulla se pyrkii lisäämään tietoa
kyberturvallisuudesta kansalaisten keskuudessa ja muuttamaan käsitystä kyberuhista edistämällä
tietoturvallisuutta, koulutusta, hyviä käytäntöjä ja kilpailua.
Virallinen käynnistäminen
Kyberturvallisuuskuukausi käynnistyy virallisesti tänä vuonna ENISA:n korkean tason tapahtuman “10
years of securing Europe’s cyber security… and beyond!” yhteydessä Baijerin osavaltion Euroopan
unionin edustuston tiloissa Brysselissä.
Tämän korkean tason tapahtuman keskeistä aihetta ”Kansalaisten osallisuuden lisääminen”
käsittelevät EU:n koodausviikon, työllisyyden edistämiseksi perustetun Suuren koalition sekä
eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yhteistyökumppaneiden edustajat. Sitä seuraavan keskustelun
moderaattorina toimii kyberturvallisuuskuukauden koordinaattori François Thill Luxemburgista.
Komission jäsenen Kroes’in sanat kyberturvallisuuskuukaudesta: ”Internet ja sen lukuisat palvelut
hyödyttävät yhteiskuntaamme monella tapaa: se edistää talouskasvua ja miljoonien työpaikkojen
syntymistä. Mutta meidän on rakennettava ja vahvistettava luottamusta, jos todella haluamme
saada nuo hyödyt. Kyberturvallisuuden osalta on yhteisen etumme mukaista, että olemme
nopeammin reagoivia ja vastustuskykyisempiä kyberuhkia kohtaan. ENISA voi pelata sekä
operatiivista että strategista roolia varmistaakseen, että Eurooppa on valmis haasteeseen, yhdessä
julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Jokaisen meistä on tehtävä oma osamme kyberturvallisuuden
eteen: jokaisen kansalaisen, jokaisen yrityksen, jokaisen hallituksen. Toivonkin, että Euroopan
kyberturvallisuuskuukausi lisää tietoisuutta – annetaan kansalaisille puheenvuoro!”
ENISA:n toimitusjohtajan, prof. Udo Helmbrechtin sanat kyberturvallisuuskuukaudesta: ”Esineiden
internet, jossa jokaiseen elektroniseen laitteeseen on pääsy erikseen internetin kautta, on pian täällä.
Kaikki tämä näkyy vahvasti kansalaisen jokapäiväisessä elämässä, sillä kaikki sähköiset palvelut ovat
täysin riippuvaisia avoimesta, turvallisesta ja häiriöttömästä kyberavaruudesta. Nämä teknologiat
rakennetaan tänään toimittamaan tulevaisuuden palveluita.
Sen vuoksi onkin tärkeää, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti tietoturvallisuuden
parantamiseen, ENISA helpottaa parantamisprosesseja ja jäsenvaltiot varmistavat, että
turvallisuuslinjaukset tukevat Euroopan vuoteen 2020 tähtäävää internet-pohjaista taloutta.
Olemme lujittaneet vuosi vuodelta tätä kyberturvallisuuden teemakuukauteen liittyvää,
luottamukseen perustuvaa kumppanuutta ja olenkin erittäin iloinen siitä, että kumppanimme ovat
tässä edustettuina niin korkealla tasolla. Kiitän tiimini puolesta teitä kaikkia! ”
Tapahtumia! Lokakuussa paikallisella tasolla tapahtuvaa Lokakuun agendalle yhteisö on nostanut
seuraavat verkko- ja tietoturva-aiheet:
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1. viikko: Työntekijöiden koulutus, kohteina julkiset ja yksityiset organisaatiot
2. viikko: PC- ja mobiilitietoturva sekä päivitykset, kohteina kaikki digitaalikäyttäjät;
3. viikko: Koodaus, kohteina opiskelijat
4. viikko: Kyberturvallisuusharjoitukset, kohteina tekniset asiantuntijat;
5. viikko: Sähköisen viestinnän tietosuoja, kohteina kaikki digitaalikäyttäjät

Täydellinen luettelo kyberturvallisuuskuukauden tapahtumista Euroopassa löytyy verkko-osoitteesta
”Events” omalta sivustolta, jota päivitetään säännöllisesti. Tämä koskee sekä online- että offlinetapahtumia.
Kyberturvallisuuskuukautta seuraa arviointikokous ja teemakuukautta koskeva selonteko.
Täydellinen luettelo vuoden 2014 yhteistyökumppaneista löytyy alla olevasta verkko-osoitteesta:
http://cybersecuritymonth.eu/partners
Digitaalikäyttäjille on saatavissa online-aineistoa
Lokakuun aikana ENISA julkaisee uutta aineistoa joka viikko. Käy katsomassa osoitteessa website!
Tänään julkaisemme ensimmäisen, seitsemän tiedotuslehtistä käsittävän aineiston, jossa on
suosituksia kyberturvallisuusaiheista usealla Euroopan unionin kielellä. Suosituksista löytyy verkkoja tietoturvallisuusvinkkejä kouluttajille ja työntekijöille, tukea vailla olevan ohjelman käyttöön tai
haittaohjelmiin liittyvistä riskeistä, suosittuihin pilvipalveluihin (kuten sosiaalinen media) liittyvistä
turvallisuusriskeistä, online-tietosuojaoikeuksista, ja kuinka sisäistää tähän mennessä opittu julkisen
ja yksityisen sektorin välillä järjestettävien yleiseurooppalaisten kyberturvallisuusharjoitusten
European Cyber Exercises avulla.
Jatka tiedon levittämistä!
Kaikki aktiiviset kyberturvallisuusalan sidosryhmät kutsutaan osallistumaan tämän vuoden
kyberturvallisuuskuukauden kampanjaan. Seuraa Twitter-tiliä (@CyberSecMonth) ja osallistu
Euroopan kyberturvallisuuskuukauden aikana järjestettäviin #OctoberNIS tapahtumiin. Voit myös
kirjoittaa suoraan sähköpostiosoitteeseen stakeholderrelations [at] enisa.europa.eu, henkilölle Daria
Catalui.
Cyber Security is a shared responsibility. STOP.THINK.CONNECT.
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