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Potential catasrophic accumulation

A major global cyber-attack has the 
potential to trigger $53 billion of 
economic losses, estmates Lloyd. 



DATA

DATA

PEOPLE

GOVERNANCE

PROCESS

Humans remain one of the weakest links 
in any security chain. Strong security 
awareness and training program in 
additional to skilled and motivated 
personnel is critical.

THE PEOPLE CHALLENGE

Not having coherent security governance across the 
ecosystem. Laws, regulations and directives must 
support the digital era, including the usage of Big Data 
and Artificial Intelligence.

THE PROCESS CHALLENGE
The change resistance lay in the structure. 
Implement best practice agile processes 
and management frameworks. Resilience, 
and measurements are in place. Regular 
audits and reviews are important. 

Secure by design technology 
deployment with risk based 
approach is a good investment 
strategy. 

Vulnerability Challenge in the Big Picture

TECHNOLOGY

THE COVERNANCE CHALLENGE

THE TECHNOLOGY 
CHALLENGE

Data markets create huge risks. The data is shattered to 
multiple service providers and centralized databases. 
With the help of data analysis separate databases, even 
anonymized databases may be used to reconstruct 
identifiable user profiles.

THE DATA CHALLENGE
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Brokers top obstackes to cyber
insurance sales



24.10.2017
- 5 -

Top drivers of cyber sales
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Meeting demand for cyber covergage

Insurer Buyer

Lack of understanding: cyber
risks or their insurance options

Cyber risks sepreads over a wide
range of coverages

Cyper policies lack
standardization

The legal landscape remains in 
flux.

Lack of data

Tunnel vision in coverage offered

Potential catasrophic
accumulation

Cyber attacks keep evolving

Source: Deloitte Center for Financial Services
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The Vicious Circle of Cyber Insurance

Source: Deloitte Center for Financial Services



Building resilience for the private sector

Awareness

Risk assessment

Technical solutions

Personnel processes

Education level

Priorities/Testing 

Cyber Insurance
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HS 25.7.2017

Kesäkuussa laajat tekniset häiriöt pakottivat finanssiryhmä OP:n
sulkemaan konttoreita. Heinäkuussa palvelunestohyökkäys kaatoi VR:n 
lipunmyyntijärjestelmän. 

Tietoverkkoon kohdistetut iskut koskettavat yhä useampia suomalaisia 
yrityksiä. 

Yksittäisten iskujen lisäksi yrityksien tietojärjestelmien palomuureja 
yrittävät murtaa maailmanlaajuiset haittaohjelmat, kuten viime aikoina 
levinneet Petya ja WannaCry. 

Iskuista on tullut yrityksille niin suuri taloudellinen uhka, että niitä vastaan 
on alettu suojautua vakuutuksella. Vakuutusyhtiöt toivat markkinoille 
erityisiä kybervakuutuksia muutama vuosi sitten. 
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HS 25.7. 2017

Suomessa verkkohyökkäysvakuutuksia tarjoavat vakuutusyhtiöt If ja AIG sekä 
finanssiryhmä OP, joiden mukaan niiden kysyntä on kasvanut selkeästi tänä vuonna. 

Yhtiöt eivät kerro tarkkaa vakuutuksenottajien määrää, mutta viitteelliset tiedot 
viittaavat runsaaseen tuhanteen kybervakuutettuun suomalaiseen yritykseen. 
Niiden joukossa on suuria pörssiyhtiöitä. 

Kybervakuuttajat mainitsevat kysyntäpiikin taustalla olevan kaksi tekijää. 

”Isot verkkohyökkäykset ovat lisänneet yrityksien tietoisuutta kyberuhista”, Ifin 
tuotepäällikkö Tapio Valtonen sanoo. 

Toinen syy on EU:n tietosuoja-asetus, joka otetaan käyttöön ensi vuonna. Asetuksen 
velvoitteet lisäävät yrityksien riskiä joutua korvausvelvolliseksi siihen kohdistuvissa 
henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa. 

Yrityksen on ilmoitettava viranomaiselle ja tarvittaessa loukkauksen kohteena 
oleville henkilöille, jos sen työntekijöiden tai asiakkaiden henkilötietoja on päätynyt 
ulkopuolisten haltuun. 

Ilman kybervakuutusta tietovuodon selvittely ja siitä aiheutuvat korvausvelvoitteet 
voivat maksaa yritykselle kymmenistätuhansista miljooniin euroihin. 
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Haaste

Kybervakuutukset ovat uusia tuotteita vakuutusalalla, ja ne 
eroavat merkittävästi perinteisistä vakuutustuotteista. 
Kybervakuutukset eivät turvaa kiinteää omaisuutta tai 
henkilöitä vaan tietojärjestelmiä ja niiden dataa. 

Myös riskit ovat toisenlaiset, sillä kyberisku voi koskea 
yhtäaikaisesti useita eri toimialoja ympäri maailmaa. Iskujen 
takana saattavat toisaalta olla valtiot.
”Tuote on uusi, ja markkinat kasvavat nopeasti. Hallittuja 
ennakkotapauksia ei vielä ole”. 
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Haaste

Tutkimukset ennakoivat, että kybervakuutusmarkkinat kasvavat liki 
30 prosenttia vuodessa lähivuosien ajan. Professori Limnéll arvioi, 
että kybervakuutukset ovat tulevaisuudessa yrityksissä normaali 
vakuutustuote. 

”Yritykset alkavat vakuuttaa tietojärjestelmiään ihan niin kuin 
kiinteistöjään ja työntekijöitäänkin, hän sanoo. 

Tietoverkko- eli kyberhyökkäys voi aiheuttaa yritykselle merkittäviä 
kustannuksia liiketoiminnan keskeytymisen tai henkilötietojen 
menetyksen seurauksena. 

Suomessa toimivat kybervakuutusmyyjät eivät kerro maksamistaan 
korvauksista. 

If arvioi, että suuren suomalaisen yrityksen liiketoiminnan tai 
henkilötietojen menetys maksaisi vakuuttajalle noin miljoona euroa. 
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Vulnerabilities
In the Ecosystem

PEOPLE

GOVERNANCE

PROCESS

TECHNOLOGY

CRITICAL
INFRA

DATA

GOVERNANCE
Laws, regulations and directives must support the digital era.

PEOPLE
Humans remain one of the weakest links in any security chain. 

PROCESS
The change resistance lay in the structure.

DATA
The shattered data and data markets create huge risks.

TECHNOLOGY
Secure by design technology trying to defend developing threats.

CRITICAL INFRA
The whole ecosystem is relying on reliable infra services.
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Status of the cyber insurance market

 ”Cyber insurance market is transforming. It’s been a transformational six months for 
cyber,” - Paul Bantick, Beazley

 Cyber liability is still at an early stage compared to other coverage lines. 

 There are no traditional insurance risk modelling sources available for cyber-risks 
constantly developing 

 Insurers would benefit from a deeper understanding of the potential tail risk implicit in 
cyber coverage. 

 Risk managers could use the cyber-attack scenarios to see what impacts cyber-attacks 
might have on their core business processes, and plan what actions they could take to 
mitigate these risks. 



Incidents

Managing Cyber Risks

Measures



Thank you for your attention !
Questions?
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