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Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) 

käivitab Euroopa küberturvalisuse kuu 

teavituskampaania ja kuulutab välja kolm 

küberturvalisuse kuu auhinna võitjat parima 

video, parimate infograafikute ja parimate 

õppematerjalide eest. 

2022. aastal keskendutakse kümnendat korda toimuval Euroopa küberturvalisuse kuul 
andmepüügile ja lunavarale ning oktoobri jooksul toimub kogu ELis rida üritusi. 

ENISA ja liikmesriikide korraldatud paljude ürituste hulka kuuluvad konverentsid, õpikojad, 
koolitused, veebiseminarid ja viktoriinid. Kampaaniategevused, milles kasutajad osaleda 
saavad, on toodud Euroopa küberturvalisuse kuu veebisaidil. Et paremini tutvustada 
liikmesriikide kampaaniamaterjale ja tutvustada sidusrühmade tegevust, lisas ENISA sel aastal 
esimest korda kampaaniale küberturvalisuse kuu auhinnad. 

Lõppkokkuvõttes on Euroopa küberturvalisuse kuu eesmärk tugevdada ELi süsteemide ja 
teenuste vastupanuvõimet, võimaldades kodanikel toimida tõhusa inimtulemüürina ja astuda 
seega sammu edasi küberturvalisuse poolest nutikama ühiskonna suunas. 

Eelkõige on 2022. aasta Euroopa küberturvalisuse kuu eesmärk jõuda 40–60-aastaste 
spetsialistideni kõigist majandussektoritest, keskendudes eelkõige VKEdele. Samuti on see 
mõeldud Euroopa äriringkondadele tervikuna ja inimestele, kelle töö sõltub digitehnoloogiast ja -
vahenditest. 

2022. aasta Euroopa küberturvalisuse kuu langeb kokku selle 10. aastapäevaga, sest 
esmakordselt korraldati üritus 2012. aastal. Kampaania on lahutamatu osa meetmetest, mille 
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eesmärk on rakendada ELi küberturvalisuse määruse sätteid teadlikkuse suurendamise ja 
hariduse kohta.  

Euroopa Komisjoni euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis 
Schinas sõnas: Euroopa küberturvalisuse kuu on juhtalgatus, see on osa meie jõupingutustest 
aidata ELi kodanikel ja sidusrühmadel veebis turvaliselt tegutseda. Kaitstes küll ELi turvalisust 
mitmesuguste meetmetega, on meil vaja ka teadlikke kodanikke, kes on osa meie 
julgeolekuliidust. Selle aasta kampaania aitab igaühel õppida ja mõista, kuidas kaitsta oma 
igapäevaelu uute tekkivate ohtude, näiteks lunavara eest.“ 

Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton ütles: „Kuna meie ühiskond muutub üha 
tihedamalt seotuks, suurenevad ka küberriskid. Üks parimaid viise enda kaitsmiseks on koolitus 
ja digikirjaoskus, sealhulgas igapäevaelus. See ongi küberturvalisuse kuu mõte ja see on viimase 
kümne aasta jooksul oma väärtust hästi tõestanud.“ 

 ENISA tegevdirektor Juhan Lepassaar lisas: „Edukate internetirünnete arvu saaks oluliselt 
vähendada, kui rohkem inimesi teaks, kuidas neid avada ja neile reageerida. Just see ongi 
Euroopa küberturvalisuse kuu eesmärk. Sel aastal loodud uued auhinnad suurendavad 
nähtavust ja motiveerivad töötama välja vahendeid ja kampaaniaid ELi kodanike abistamiseks. 
See tähistab järgmist sammu Euroopa küberturvalisuse kuu kümneaastases ajaloos. 
Usaldusväärse ja küberturvalise Euroopa loomine tähendab ka seda, et tuleb aidata kõigil 
ettevõtetel turvalises digikeskkonnas edukalt hakkama saada.“ 

Euroopa küberturvalisuse kuu auhinnad 

Euroopa küberturvalisuse kuu auhinnad on uus algatus, mis kuulub küberturvalisuse kuu 
kampaania tegevuste hulka. Selles protsessis osalevad liikmesriikide esindajad hääletavad igal 
aastal kõige uuenduslikumate ja muljetavaldavate materjalide üle, mis on koostatud varasemate 
küberturvalisuse kuu kampaaniate jaoks. Liikmesriikidel paluti hääletada konkursile esitatud 
kampaaniamaterjalide nimekirja põhjal. 

ENISA õnnitleb võitnud liikmesriike eduka töö eest, 2022. aasta Euroopa küberturvalisuse kuu 
auhinna võitjad on järgmised: 

Parim video: 

1. Sloveenia Darko tahab oma sõbranna reisile viia 

2. Belgia Salasõnad kuuluvad minevikku. Kaitse oma veebikontosid kaksikautentimisega  

Parim infograafik 

Iirimaa Hakka ise oma küberturvalisuse uurijaks  

Parimad õppematerjalid 

Kreeka Aardejaht algkoolile  

2022. aastal auhinna võitnud materjal tõlgitakse kõikidesse ELi keeltesse ja seda reklaamitakse 
uuesti jooksva aasta kampaania raames. ENISA kavatseb korraldada sellise konkursi igal 
aastal. 

Andmepüük ja lunavara - lühiülevaade 
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Andmepüük on digitaalse kommunikatsiooni kaudu toime pandud rünne. Küberkurjategija, kes 
väidab end olevat usaldusväärne, meelitab kavandatud ohvri esitama isikuandmeid, 
finantsandmeid või juurdepääsukoode. Ainus viis nende rünnete vastu võitlemiseks on 
võimestada inimesi ning anda neile õiged vahendid ja oskused pettuste avastamiseks ja nende 
ohvriks langemise vältimiseks. 

Lunavara on viimase kümne aasta kõige ohtlikum küberründe liik, mis mõjutab kõikjal maailmas 
igas suuruses organisatsioone. See on teistsugune digitaalne rünne, mis võimaldab 
ohusubjektidel võtta kontrolli sihtmärgi varade üle ja nõuda lunaraha nende varade 
kättesaadavuse ja konfidentsiaalsuse eest. 

Kontaktandmed  

Pressi ja intervjuudega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust aadressil 
press(at)enisa.europa.eu 
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