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JÄSENEHDOTUS 

 

 

Jäsenehdotus 
kyberturvallisuuden lisäämisestä Pohjois-
maissa  

Verkkohyökkäykset ja erilaiset tietoyhteiskunnan toimivuuden häirintään 
tähtäävät toiminnot ovat lisääntyneet merkittävissä määrin.  Kyberturval-
lisuuden heikkeneminen voi pahimmillaan lamauttaa yhteiskunnan kriitti-
siä toimintoja, kuten esimerkiksi pankkiliikennettä, energiatuotantoa ja 
lennonjohtoa.  Samalla olemme tulleet yhä riippuvaisemmiksi, ja kääntö-
puolena haavoittuvaisemmiksi, digitaalisen maailman toimivuudesta ja 
turvallisuudesta.   
 
Keskiryhmän mielestä kyberturvallisuudesta olisi tultava kaikille Pohjois-
maiden asukkaille tuttu, tavallinen ja neutraali toimintamuoto. Aihe on 
popularisoitava siten, että kyberturvallisuudesta tulee ymmärrettävä asia 
ja jokainen osaa toimia turvallisesti verkossa. Tällä tavalla parannetaan 
merkittävästi yleistä kyberturvallisuuden tasoa.  
 
Tietomurrot johtuvat usein tavallisten ihmisten ajattelemattomuuksissaan 
tekemistä virheistä. Tämän vuoksi paras turva kyberrikollisuutta ja vää-
rinkäytöksiä vastaan on, että jokainen kansalainen osaa kyberturvallisuu-
den aakkoset.  
 
Pahin kyberuhka on eri ikäluokilla erilainen. Nuorilla tämä on usein välinpi-
tämättömyys, jolloin tiedetään miten pitäisi toimia, mutta toimitaan kui-
tenkin toisin. Vanhemmilla käyttäjille puolestaan usein kyse on ymmärtä-
mättömyydestä, jolloin ei osata toimita oikealla tavalla.  
 
Eri ikäryhmien digitaaliset taidot vaihtelevat laajasti. Siksi keskiryhmä eh-
dottaa, että Pohjoismaat ottavat tavoitteekseen, että jokainen pohjois-
maalainen osaa toimia turvallisesti verkossa. 
 
Konkreettisena toimenpiteenä keskiryhmä ehdottaa Pohjoismaihin kyber-
turvallisuutta ja -tietoisuutta lisäävää koulutusta, esimerkiksi digitaalista 
ajokorttia eli ilmaista opetuspakettia, joka on mahdollista toteuttaa erilai-
sina variaatioina kuten esimerkiksi pelinä tai aikuisopetuksena.    
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Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä ehdottaa,  
 

että Pohjoismaiden asukkaiden digitaalisia kansalaistaitoja 
kehitetään määrätietoisesti niin, että kaikilla ikäryhmillä on 
tarvittavat valmiudet käyttää internetiä ja verkkopalveluita 
turvallisesti. 

 
 
Maarianhaminassa 26. tammikuuta 2015 

Anders Eriksson (ÅF)  
André N. Skjelstad (V) 
Arto Pirttilahti (kesk.) 
Bertel Haarder (V) 
Christina Gestrin (r.) 
Eeva-Maria Maijala (kesk.) 
Finn Thranum (V) 
Heidi Greni (Sp) 
Helgi Abrahamsen (sb)  
Höskuldur Þórhallsson (F) 
 

Jóhanna María Sigmundsdóttir (F) 
Jörgen Pettersson (ÅC) 
Katrin Sjögren (Lib) 
Lars Tysklind (FP) 
Ola Johansson (C) 
Penilla Gunther (kd) 
Rigmor Andersen Eide (KrF) 
Robert Marshall (BF) 
Satu Haapanen (vihr.) 
Simo Rundgren (kesk.) 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
 


