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Euroopan kyberturvallisuuskuukausi: lokakuun aikana
voit oppia, kuinka toimia turvallisesti verkossa
Haluatko oppia, kuinka toimia turvallisesti verkossa? Lokakuun
2015
aikana
voit
osallistua
johonkin
kymmenistä
tapahtumista, verkkoseminaareista ja muista tilaisuuksista,
jotka ovat osa Euroopan kyberturvallisuuskuukautta. Euroopan
kyberturvallisuuskuukausi on verkkoturvallisuutta edistävä EUkampanja, joka käynnistyy tänään Brysselissä. Kaikkiaan 25
maassa (luettelo jäljempänä) järjestetään yli 100 tapahtumaa,
jotka auttavat meitä suojautumaan kyberuhilta tietoturvaa
koskevan neuvonnan, kilpailujen, koulutusmahdollisuuksien ja
hyvien käytäntöjen jakamisen kautta. Kampanjan teemana on
"Vastuu kyberturvallisuudesta on yhteinen – Pysähdy. Mieti.
Liity verkkoon." Sen avulla pyritään kannustamaan kaikkia oppimaan lisää
verkkoturvallisuudesta ja auttamaan ihmisiä suojautumaan kyberuhilta. Digitaalisia
sisämarkkinoita koskevalla strategialla pyritään edistämään sitä, että alan
eurooppalaiset toimijat tarjoavat lisää ja turvallisempia ratkaisuja ja että kaikki ottavat
ne käyttöön Euroopassa: tämä saavutetaan pääasiassa perustamalla teknologioiden ja
sähköisten verkkojen kyberturvallisuutta käsitteleviä julkisen ja yksityisen sektorin
kumppanuushankkeita, sekä tarkistamalla sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä
(molemmat on määrä toteuttaa vuonna 2016).
Euroopan kyberturvallisuuskuukautta vietetään nyt kolmantena vuotena peräkkäin. Sen
järjestelyistä vastaavat Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA), Euroopan
komissio ja yli 100 kumppania (paikallisviranomaisia, valtionhallintoja, korkeakouluja,
ajatushautomoita, kansalaisjärjestöjä, ammattialajärjestöjä) kaikkialta Euroopasta.
Kampanja ulottuu myös Euroopan ulkopuolelle: lisätietoja Yhdysvaltojen kampanjasta
löytyy täältä.
"Kyberhyökkäyksiltä suojautumisesta on tullut keskeinen tekijä kuluttajien luottamuksen
ja verkkotalouden kannalta," totesi digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission
varapuheenjohtaja Andrus Ansip. "Emme voi hyödyntää digitaalisten työkalujen ja
sähköisten verkkojen tarjoamia mahdollisuuksia, jos emme luota niihin. Tietoisuuden
lisääminen riskeistä ja uhista sekä siitä, että vastuu kyberturvallisuudesta on yhteinen,
on olennaisen tärkeää, jotta ihmiset voivat verkossa ollessaan tehdä punnitumpia
valintoja ja suojautua riskeiltä." (Lue koko blogikirjoitus.)
"Digitaalisen maailman turvallisuus edellyttää, että kaikki tekevät osansa: poliittiset
päättäjät, tutkijat, teollisuus ja kansalaiset," lisäsi digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta
vastaava komissaari Günther H. Oettinger. "Jotta eurooppalaiset voisivat nauttia
täydessä mitassa turvallisen internetin hyödyistä, heidän on myös tiedostettava
verkossa kohtaamansa riskit ja tiedettävä, kuinka he voivat aktiivisesti edistää omaa
turvallisuuttaan jokapäiväisessä elämässään. Euroopan kyberturvallisuuskuukausi
tarjoaa mainion tilaisuuden levittää hyviä käytäntöjä ja kasvattaa yleistä tietoisuutta ja
siten parantaa kyberturvallisuuden tasoa EU:ssa."

ENISA:n pääjohtaja, professori Udo Helmbrecht totesi puolestaan seuraavaa: "Kun
yhteiskuntamme digitalisoituu kaiken aikaa ja olemme siirtymässä esineiden internetin
ja älykkäiden kaupunkien aikakauteen, digitaidot ja verkkoturvallisuus ovat olennaisen
tärkeitä resursseja, joita on kehitettävä ja parannettava jatkuvasti. Virasto kehittää
kokonaista verkko- ja tietoturvayhteisöä kyberturvallisuuskuukautta koskevan aloitteen
ympärille."
Lokakuun tapahtumia
Kyberturvallisuuskuukausi kestää koko lokakuun ajan, ja jokaisella viikolla on oma
teemansa.
1. viikko – 1.–4. lokakuuta: Kyberturvallisuuskoulutusta työntekijöille
2. viikko – 5.-11. lokakuuta: Kyberturvallisuuskulttuurin luominen työpaikalla
3. viikko – 12.-18. lokakuuta: Koodiviikko kaikille
4. viikko – 19.-25. lokakuuta: Pilviratkaisuja kaikille
5. viikko – 26.-31. lokakuuta: Digitaaliset sisämarkkinat kaikille
Euroopan kyberturvallisuuskuukausi järjestetään seuraavissa maissa: Alankomaat,
Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua,
Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi,
Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
ENISA ja komissio julkaisevat kunkin viikon aikana sen teemaa koskevia raportteja ja
järjestävät siihen liittyviä tapahtumia. Tapahtumissa keskitytään koulutukseen,
strategiakokouksiin, käyttäjille suunnattuihin esittelyihin, verkkotietokilpailuihin jne.
ENISA julkaisee joka viikko uutta materiaalia täällä.
ENISA on koonnut vinkkejä siitä, kuinka voit toimia turvallisesti verkossa, olit sitten
kouluttaja, työntekijä, tietotekniikka-asiantuntija tai pelkkä käyttäjä.
Torstaina 8. lokakuuta klo 22.00 Brysselin aikaa järjestetään Twitter-keskustelu yhdessä
Yhdysvaltojen vastaavan kampanjan kanssa. Voit seurata keskustelua tunnisteella
#CyberSecMonth tai #ChatSTC.
Vastaamalla tietovisaan voit kokeilla, kuinka turvallisesti toimit verkossa.
Lisätietoa turvallisuudesta löytyy infografiikasta.
Luottamus ja turvallisuus digitaalisilla sisämarkkinoilla
Euroopan komissio edistää tätä päämäärää lukuisin eri tavoin, mm. luomalla
oikeudellisen kehyksen, jolla parannetaan kyberturvallisuuteen liittyviä valmiuksia
Euroopassa (etenkin EU:n kyberturvallisuusstrategian ja verkko- ja tietoturvadirektiivin
avulla); pyrkimällä varmistamaan verkkoviestinnän yksityisyyden (etenkin EU:n
tietosuojadirektiivin ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin avulla); tukemalla
kyberturvallisuutta koskevaa huipputason tutkimusta ja kehittämistä (investoimalla noin
puoli miljardia euroa Horisontti 2020 -ohjelmaan) sekä lujittamalla kyberturvallisuuteen
liittyviä teollisia valmiuksia. Kyberrikollisuuden ehkäisy on yksi huhtikuussa julkaistun
Euroopan turvallisuusagendan
pääpilareista. Komissio parantaa myös oman
henkilöstönsä tietoisuutta kyberturvallisuudesta järjestämällä koulutusta. Aiheesta
järjestettiin myös erityinen kampanja aikaisemmin tänä vuonna.
Hyödyllisiä linkkejä
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-

Kyberturvallisuus ja yksityisyys digitaalisstrategiassa

-

Voit seurata kampanjaa Twitterissä tunnisteilla #CyberSecMonth, #OctoberNIS ja
@CyberSecMonth.

-

Kyberturvallisuuden lähettiläiden inspiroivia tarinoita

Euroopan kyberturvallisuuskuukausi – lokakuu 2015
Euroopan kyberturvallisuushaaste
Verkko- ja tietoturvaa koskevia yliopistokursseja ja sertifiointiohjelmia Euroopassa
Kattava luettelo Euroopassa järjestettävistä tapahtumista löytyy täältä.
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