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Mitä kyberriskeillä 
tarkoitetaan?

Tietoturvaloukkaus

• Haittaohjelma

• Tietomurto ja- varkaus, -vuoto

• Palvelunestohyökkäys

Tietosuojaloukkaus 

• Henkilötiedon tietovuoto

• Henkilötiedon muuttaminen

• Henkilötieto ei ole käytettävissä

Tekniset ongelmat

• Päivityksen virheet

• Verkko- ja sähkökatkot

• Palvelunestotilanteet



HAITTAOHJELMAT

KIRISTYSHAITTAOHJELMAT

PALVELUNESTOHYÖKKÄYKSET

JÄRJESTÄYTYNYT RIKOLLISUUS

TOIMITUSJOHTAJAHUIJAUKSET

HUIJAUSPUHELUT



Opportunistista

Motiivina raha tai rahaksi 
muutettavat tiedot

Kiristäminen

KYBERRIKOLLISUUS







Haittaohjelmat

Kohdennetut kiristyshaittaohjelmat ovat 
yleistymässä:

Järjestelmätunnusten 

haltuunotto esim. 

huijaussähköpostilla.

Tietojenkeruuohjelman 

asentaminen ja tietojen 

lähettäminen

1) Tiedostojen 

lukitseminen ja 

lunnaiden vaatiminen

2) Tiedon 

julkaisemisella 

kiristäminen 

Tunnetuin on kiristyshaittaohjelma, joka lukitsee 
tiedostot ja vaatii käyttäjältä lunnaita niiden 
avaamiseksi.

• tarttuu esim. sähköpostin liitetiedostona

• Kohdennetut hyökkäykset tehdään yrityksiin, 
joiden tietojen julkaisemisella voidaan kiristää.

• Haittaohjelmilla ja saaduilla tiedoilla tehdään 
myös kauppaa, tietoturvaloukkauksen tekijä ja 
kiristäjä eivät ole välttämättä sama henkilö.







Rikolliset pyrkivät hyökkäämään myös 
vakuutusyhtiöihin

Lähde: https://therecord.media/i-scrounged-through-the-trash-heaps-now-im-a-millionaire-an-interview-with-revils-unknown/

https://therecord.media/i-scrounged-through-the-trash-heaps-now-im-a-millionaire-an-interview-with-revils-unknown/


Kyberhyökkäyksestä aiheutuvia menetyksiä

✓Liiketoiminnan keskeytymistä

✓ IT asiantuntijan kustannukset tilanteen 
palauttamiseksi

✓Tietosuojaloukkauksen ilmoittamista, 
konsultointia

• Työajan menetystä

• Stressiä, unettomia öitä…

• Tietosuojaloukkauksen sanktioita

✓Vahingonkorvausvastuu

✓ IoT laitteen aikaansaamat ylimääräiset 
laskut, esim. ilmastointikone, 
hälytysjärjestelmä, lypsyrobotti, ruokinta-
automaatti.

✓Väärälle tilille mennyt maksu



Miksi yrityksen kannattaa ottaa kyberriskit 
huomioon?

Liiketoiminnan 

jatkuvuus

Maine

Rahallinen 

menetys



Tartuntaan tarvitaan pieni inhimillinen virhe

4.5.2021 [Anu Paavilainen]13

’Sain perjantaina neljän aikoihin yrityksemme talouspäälliköltä viestin, jossa 

tämä pyysi minua vielä pikaisesti tarkistamaan hänen tekemänsä laskelman. 

Kun yritin avata linkistä laskelmaa, se pyysi kirjautumista uudelleen yrityksen 

tietojärjestelmään. Kirjautumisesta huolimatta en saanut tiedostoa auki. 

Koska olin jo ollut lähdössä kotiin, niin päätin tulla maanantaina hyvin 

aikaisin töihin, ja tarkistaa laskelman heti aamusta.’  

Kuva yllä: Traficom / Kyberturvallisuus 



LähiTapiolan Kybervakuutus

Kenelle sopii?

• Pienet ja keskisuuret yritykset

• Liikevaihto alle 20 milj. €

• Vakuutusmäärät yhteensä max. 300.000 €

Mitä korvaa?

Kustannuksia

• IT –työt haittaohjelman poistamisesta

• Tietosuojaloukkauksen ilmoittamiskustannukset, 
juridiset ja viestinnälliset konsultaatiot

• Muita kustannuksia, esimerkiksi IoT laitteen 
aiheuttama lisälasku

Keskeytystä

• keskeytysvahinko ajalta, jolloin tietojärjestelmät eivät 
ole käytettävissä

Vastuuta

• Vahingonkorvausvastuu kyberhyökkäyksestä ja 
tietosuojaloukkauksesta



Kybervakuutus

Omaisuus-ja 

keskeytys-

vakuutukset

Vastuu-

vakuutukset
Muut 

vakuutukset

Omaisuus- ja keskeytysvakuutus

• koneen rikkoutuminen kyberhyökkäyksen 

takia ja koneen rikkoutumisen aiheuttama 

keskeytyminen

• Maatilan eläinvahinko kyberhyökkäyksen 

takia ja eläinvahingon aiheuttama 

keskeytyminen

Toiminnan vastuuvakuutus

Tietosuojaloukkauksista 

aiheutuva vahingonkorvaus-

vastuu

LähiTapiolan Kybervakuutus

Kustannusvakuutus

• IT –työt haittaohjelman poistamisesta

• Lisälaskut

• Tietosuojaloukkauksen 

ilmoittamiskustannukset, juridiset ja 

viestinnälliset konsultaatiot

Keskeytysvakuutus

• keskeytysvahinko ajalta, jolloin 

tietojärjestelmät eivät ole käytettävissä

Vastuuvakuutus

• Vahingonkorvausvastuu 

kyberhyökkäyksestä ja 

tietosuojaloukkauksesta

Kyberhyökkäyksestä aiheutuvia menetyksiä 
voidaan korvata myös muista vakuutuksista



Esimerkit

Kustannusvakuutus

Vakuutusmäärä esim. 

20.000 €

Keskeytysvakuutus, 

vakuutusmäärä esim. 

50.000 €

Vastuuvakuutus

vakuutusmäärä esim. 

50.000 €

Rikollinen pääsee 

vakuutuksenottajan

tietojärjestelmään, varastaa tietoja 

ja asentaa lopuksi 

kiristyshaittaohjelman.

IT työ: selvitys, korjaus, palautus

Huom. Lunnaita emme korvaa

Jos keskeytys kestää yli 24 h, 

korvaamme ilman omavastuuta, 

enintään 2 kk ajalta

Vahingonkorvausvastuu

Tietosuojaloukkaus, koska tiedot 

eivät ole käytettävissä.

Sähköposti kaapattu, laskun 

tilinumero väärennetty

Huom. Jos vakuutuksenottajalle 

laskun lähettäneen yrityksen 

sähköposti on kaapattu, me 

emme korvaa.

IT työ: selvitys, korjaus, palautus

Väärälle tilille mennyt lasku

’’ Vahingonkorvausvastuu
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Riskeihin vaikuttavat tekijät

Maksukorttitiedot, 

passinumerot, 

terveystiedot, hetut

Tietojen siirtämistä 

yrityksen 

ulkopuolisten tahojen 

kanssa

Asiakasrekisterit

Liiketoiminnan 

tietojärjestelmä-

riippuvuus 

Tietoturvan taso ja henkilöstön 

ymmärrys riskeistä 

Kybervakuutusta varten 

kysyttäviä asioita

• Tietoturvan taso

• Asiakasrekistereiden koko ja 

sisältö, miten niitä käytetään

• Liiketoiminnan riippuvuus 

tietojärjestelmistä

• IT - yritysten toiminnan luonne 

tarkemmin

• Mahdolliset aikaisemmat 

kyberhyökkäykset



Tietoturvatason tarkistus ja 
KyberHelppi

Tietoturvatason testi, ladattavissa myös 
esitysmuodossa pdf:nä.

KyberHelppi auttaa vakuutuksenottajaa 
silloin, kun on epäily kyberhyökkäyksestä. 
Sinne voi soittaa 24/7, 
yhteistyökumppanina Wisdomic.



Kiitos

Lisätietoja vakuutuksesta ja vakuuttamisesta saat osoitteesta 

meklaripalvelut@lahitapiola.fi

Ja kybervakuutuksen sivultamme: 

https://www.lahitapiola.fi/yritys/vakuutukset/omaisuus-ja-

toiminta/kybervakuutus

mailto:meklaripalvelut@lahitapiola.fi
https://www.lahitapiola.fi/yritys/vakuutukset/omaisuus-ja-toiminta/kybervakuutus

