
Turvallisuuspolitiikka V1.1. 1 (3)

28.5.2020 Julkinen

Cinia Oy  /  Ilmalantori 1, 00240 Helsinki  /  Kotipaikka Helsinki  /  Y-tunnus 1465341-6  /  etunimi.sukunimi@cinia.fi  /   www.cinia.fi

CINIAN TURVALLISUUSPOLITIIKKA
Turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan päämääränä Ciniassa on turvata ihmiset, omaisuus, tieto, maine ja ympäristö
vahingoilta, rikoksilta ja onnettomuuksilta, jotta yhtiön liiketoiminta- ja muut tavoitteet voivat toteutua.

Turvalliset palvelumme ja toimintamallimme ovat keskeinen osa Cinian yrityskuvaa, yhteiskuntavastuun kantamista sekä
liiketoiminnallisten tavoitteittemme täyttämistä.

Turvallisuuspolitiikka määrittää yhtiön turvallisuustoiminnan ja riskienhallinnan tavoitteet, toteuttamisperiaatteet ja
vastuut.

Tätä politiikkaa sovelletaan Cinia Oy:ssä ja sen tytäryhtiöissä (”Cinia”). Kaikki Cinian työntekijät ja vuokratyöntekijät ovat
velvollisia perehtymään tähän asiakirjaan ja toimimaan sen mukaisesti työpaikalla ja sen ulkopuolella työtehtäviin
liittyvissä asioissa.

Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan periaatteet

Toimimme aina lainsäädännön, yhtiön hallituksen antamien linjausten, asiakassopimusten, riskienhallintapolitiikkamme,
riskienhallinnan hyvien käytäntöjen sekä Cinian turvallisuustoiminnasta antamien ohjeiden mukaisesti.

Kaikki turvallisuusvastuut ja -tehtävät on määritetty kirjallisesti.

Cinian riskienhallinta perustuu yhtiön taloushallinnon ja muun toiminnan vuosikelloon sekä kullekin toimintavuodelle
johtoryhmän antamiin riskienhallinnan toteuttamislinjauksiin.

Vuosikellon mukaisesti

• Hallitus julkaisee linjaukset yhtiön riskienhallinnan toteuttamiselle.
• Johtoryhmä järjestää riskiarviointien työpajat.
• Johtoryhmä julkaisee linjaukset ja ohjeet riskienhallinnan toteuttamisesta.
• Riskisektoreiden vastuuhenkilöt järjestävät sektoreittensa riskityöpajat.
• Johtoryhmä käsittelee sektorikohtaiset riskiarviot ja toimenpidesuunnitelmat niiden hallitsemiseksi sekä kokoaa

arvion strategisista riskeistä.
• Yhtiön toimitusjohtaja esittelee hallitukselle arviot strategisista riskeistä ja niiden hallinnassa tarvittavista

toimenpiteistä.
• Johtoryhmä katselmoi säännöllisesti yritysturvallisuuden eri osa-alueet ja päättää sisäisten ja ulkoisten

auditointien tarpeesta ja niiden toteuttamisesta.
Johtoryhmä julkaisee toimintavuotta koskevat riskienhallinnan toteuttamislinjaukset huhti-kesäkuussa. Linjauksiin sisältyy
ainakin:

• toimintavuodelle asetetut yritysturvallisuuden sekä riskienhallinnan tavoitteet ja painopisteet
• riskienhallinnan tarkistettu vuosikello
• vastuuhenkilöt
• henkilöstön koulutus
• mittaaminen sekä
• raportointi.
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Cinian kokonaisvaltainen riskienhallinta perustuu johtoryhmän määrittämään turvallisuussektorikohtaiseen
vastuutukseen. Riskisektorit vastuuhenkilöineen ovat

• Liiketoimintariskit – liiketoimintajohtaja
• Talous- ja rahoitusriskit – talousjohtaja
• Tietoturvallisuusriskit –turvallisuuspäällikkö
• Henkilöriskit – henkilöstöjohtaja
• Toimitilariskit – toimitilojen fyysisestä turvallisuudesta vastaava henkilö
• Maineriskit – ulkoisesta viestinnästä vastaava henkilö

Cinia perehdyttää kaikki toimitiloissaan työskentelevät yrityksemme turvallisuusohjeisiin sekä järjestää säännöllisesti
liiketoimintaa tukevaa turvallisuuskoulutusta koko henkilöstölle. Cinia tiedottaa aktiivisesti kumppaneitaan ja
henkilöstöään turvallisuusasioista.

Tietoturvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen

Kybertoimintaympäristö on samalla myös Cinian liiketoimintaympäristö. Tämän vuoksi kyber- ja tietoturvallisuudesta
huolehtiminen on tärkein Cinian turvallisuuden painopistealueista.

Kyber- ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi Ciniassa ylläpidetään tietoturvapolitiikkaa, joka määrittää tietoturvallisuuden
tavoitteet, tehtävät, valtuudet ja vastuut. Tietoturvapolitiikka antaa perusteet jatkuvalle kehittämiselle asiakasvaatimusten
ja alan standardien mukaisesti, tarvittavan ohjeistuksen ylläpitämiselle sekä katselmoinneille ja koulutukselle.

Roolit ja vastuut

Cinian hallitus vastaa yhtiön omistajille siitä, että Ciniassa on toimiva riskienhallinnan järjestelmä. Hallitus määrittää
yhtiön riskienhallinnan politiikan Corporate Governance –säännöstön mukaisesti. Hallitus valvoo ja tukee riskienhallinnan
toteuttamista yhtiössä.

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa siitä, että kokonaisvaltaisen riskienhallinnan prosessit on suunniteltu ja pantu
täytäntöön tehokkaasti. Toimitusjohtaja raportoi strategisista riskeistä hallitukselle.

• Yhtiön johtoryhmä käsittelee ja hyväksyy konsernitason riskienhallinnan tavoitteet, ohjeistuksen, resurssit ja
hallitukselle esiteltävät asiat, sekä seuraa aktiivisesti riskienhallinnasta annettujen ohjeiden noudattamista.

• Turvallisuudesta vastaava johtaja vastaa yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan ohjauksesta ja seurannasta.
Hän valmistelee yrityksen johtoryhmälle käsiteltäväksi tarkoitetut turvallisuuteen ja riskienhallintaan liittyvät asiat.

• Yritysturvallisuusryhmä sovittaa yhteen yritysturvallisuuden eri osa-alueiden toiminnan.
Yritysturvallisuusryhmän toimintaa ohjaa turvallisuuspäällikkö.

• Turvallisuuspäällikkö koordinoi yhtiön riskienhallintaprosessia ja tukee liiketoimintoja turvallisuuteen sekä
liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvissä asioissa. Hän myös koordinoi turvallisuushavaintojen selvitystä.

• Toimitilojen fyysisestä turvallisuudesta vastaava henkilö vastaa Cinian toimisto- ja tuotantotilojen
turvallisuuden kehittämisestä sekä organisoinnista yhteistyössä kunkin toimipisteen vastuuhenkilöiden kanssa.

• Henkilöstöjohtaja vastaa henkilöstöturvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta. Hän osallistuu myös
työturvallisuuden kehittämiseen sekä työsuojelun yhteistoimintaan ja toimii niiden vastuuhenkilönä johtoryhmästä.
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• Liiketoimintajohtajat vastaavat liiketoimintojensa ja niiden tuottamien tai alihankkimien palveluiden jatkuvuus- ja
valmiussuunnittelusta sekä liiketoimintojensa tuottamien tai alihankkimien palveluiden turvallisuusominaisuuksista
ja vaatimustenmukaisuudesta.

• Riskisektoreiden vastuuhenkilöt johtavat sektorinsa riskiarvioinnit, ohjeistuksen ylläpidon ja julkaisemisen,
riskienhallinnan toteuttamisen sekä raportoinnin yrityksen johdolle.

• Linjajohto vastaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sisällyttämisestä operatiiviseen johtamiseen ja
liiketoimintaprosesseihin, mukaan lukien sidosryhmäyhteistyö. Esimiehet huolehtivat turvallisuus- ja
riskienhallintaohjeiden mukaisesta toiminnasta johdossaan olevissa ryhmissä.

• Jokainen cinialainen sitoutuu annettujen ohjeiden noudattamiseen, osallistumaan aktiivisesti
turvallisuuskoulutuksiin ja turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen sekä raportoimaan turvallisuuspoikkeamista.

Turvallisuuspolitiikan vahvistaminen

Cinia-konsernin emoyhtiön johtoryhmä on vahvistanut tämän turvallisuuspolitiikan 21.4.2015 sekä päivitetyn
turvallisuuspolitiikan 15.8.2016, 14.5.2018 ja 7.5.2020.

Cinia-konsernin emoyhtiön hallitus on hyväksynyt tämän turvallisuuspolitiikan 23.5.2018 sekä päivitetyn
turvallisuuspolitiikan 28.5.2020.
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