YRITYSVASTUURAPORTTI

YLEISTIEDOT
YHTIÖSTÄ
Cinia-konserni on suomalainen tietoliikenteen ja tie-

ja OP-ryhmä 2.12.2014 solmitulla sopimuksella.

totekniikan alan yritys. Cinia toimii teleoperaattorina

Konserni muodostuu emoyhtiö Cinia Group Oy:stä

ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija-

(entinen Corenet Oy) ja emoyhtiön sataprosentti-

ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten

sesti omistamista tytäryhtiöistä Cinia One Oy ja Cinia

järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palve-

Cloud Oy. Cinia One omistaa myös 100 % Kilosoft

luita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa

Group Oy:stä, joka ostettiin konserniin 2.1.2015.

omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat

Cinia Cloud Oy:llä on tytäryhtiö C-Lion1 Oy.

ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.

Saksaan perustettiin 16.4.2015 Cinia Cloud Oy:lle
tytäryhtiö Cinia Cloud GmbH, jonka tehtävänä on

Cinia-konserni muodostui vuoden 2015 alussa.

varmistaa Saksan lainsäädännön vaatimukset

Cinia-konsernin syntymiseen on merkittävästi vaikut-

Cinia-konsernin liiketoimintojen toteuttamisessa

tanut Suomen valtion tahto ja päätös vahvistaa Suo-

hallinnollisesti.

men kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä. Suomen

Tämä raportti koskee konsernin ensimmäistä

valtion täysin omistama Governia Oy osti Corenet

täyttä tilikautta. Vastamuodostetussa konsernissa on

Oy:n TDC Oy:ltä ja VR-yhtymältä joulukuussa 2013.

pyritty omaksumaan pääomistajatahojen ohjeiden ja

Corenet Oy:n omistajiksi tulivat uusannilla Ilmarinen

käytäntöjen mukainen vastuullisuustoiminta.
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LIIKETOIMINTAMALLI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yhtiön liiketoimintamalli jakautuu tietoliikennejär-

Toiminnallinen uudistuminen, jolla vastataan asiakkai-

jestelmien rakentamiseen, ylläpitoon, valvontaan ja

den tarpeisiin, luo Ciniallekin haasteellisen toimintaym-

verkkoliiketoimintaan Suomessa sekä ohjelmisto- ja

päristön lähitulevaisuudessa. Suuret ja keskisuuret

laadunvarmistuspalveluihin, joita tarjotaan yksityisen

pilvipalveluyritykset tulevat seuraavien vuosien aikana

ja julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiö kehittää turvallisia

päättämään merkittävistä investoinneista. Suomen

yksityispilvipalveluita valikoiduille asiakasryhmille.

asema tietoliikenteen solmukohtana vaatii kykyä tarjota

Yksityinen pilvi on yhdelle asiakasorganisaatiolle
rajattu ympäristö, joka voidaan pystyttää esim. palveluntarjoajan virtualisoituun konesaliin

mielenkiintoinen ja houkutteleva investointiympäristö
ja toiminnallinen rakenne.
Muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset edellyttä-

Cinia-konsernin toimintaympäristö muuttuu merkit-

vät päätöksentekorakenteiden ja toiminteiden jatkuvaa

tävästi pilvipalveluiden kysynnän kasvaessa. Teollisen

kehittämistä ja uudistumista ja asettavat merkittäviä

internetin kehitys muuttaa yritysasiakkaiden ja myös

vaatimuksia toimintaympäristön muutosten havainnoin-

teleyritysten tarpeita ja toiminnallisia rakenteita. Infraan

tiin ja päätöksentekoon.

liittyvien palveluiden tarpeet muuttuvat merkittävästi.

ASIAKASSEGMENTIT
Cinia-konsernin muodostaneet yhtiöt ovat keskittyneet

Pilvipalveluiden käytön odotetaan kasvavan ja tarpei-

erityisesti tietoliikennepalveluihin ja telemaattisiin järjes-

den eriytyvän julki- ja yksityispilvien palveluiden kehi-

telmiin eli kokonaisuuksiin, joilla valvotaan tai informoi-

tyksen myötä.

daan jotain aluetta tai järjestelmää, sekä infrayhtiöiden,

Konserni tulee suuntaamaan palvelujaan toisaalta

liikennejärjestelmien ja vastaavien yhtiöiden, muun

järjestelmäliiketoiminnan sekä esineiden internetin ja

muassa Finavian, Liikenneviraston sekä VR-Yhtymän

teollisen internetin asiakastarpeisiin ja toisaalta neutraalin

toimintajärjestelmiin liittyvään liiketoimintaan.

verkkoinfrastruktuurin tarjoamiseen erilaisille pilvipalvelu-

Markkinat ovat kehittymässä entistä tietointensiivisem-

yrityksille ja operaattoreille. Lisäksi asiakaskunta koostuu

pään suuntaan ja laitteiden välinen liikennöinti tulee kas-

pääosin kansainvälisistä korkean kapasiteetin tarpeen

vamaan merkittävästi. Tämä asettaa entistä suurempia

yrityksistä ja toisaalta taas kansallisista toimijoista, jotka

vaatimuksia järjestelmille, jotka kykenevät välittämään ja

tarvitsevat luotettavia tiedonsiirtopalveluita.

monitoroimaan kyseistä liikennöintiä.

SIDOSRYHMÄT JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS
Cinia-konsernin sidosryhmiä ovat konserniyhtiöiden

valtio-omistajan, -sääntelijän ja -asiakkaiden tahoilta.

asiakkaat, henkilöstö ja kumppanit sekä konsernin

Esimerkiksi Puolustusvoimat on Cinialle viranomainen,

omistajatahot ja toimialoja sääntelevät viranomaiset.

asiakas ja kumppani, ja kustakin näkökulmasta Ciniaan

Omistajakunnasta Governian kautta välittyy positii-

kohdistuu perustellusti erilaisia odotuksia. Myös esi-

vinen paine rakentaa vastamuodostetulle konsernille

merkiksi Huoltovarmuuskeskus on tärkeä viranomais-

ja sen liiketoiminnoille mahdollisimman hyvä eettinen

sidosryhmä Cinialle.

struktuuri. Omistajatahojen yhdyshenkilöille Cinia järjestää puolivuosittain sijoittajainfotilaisuuden.
Valtion pääosin omistaman konsernin on liiketoiminnassaan osattava huomioida erikseen odotukset
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Cinia toimii läheisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri viranomaisten kanssa esimerkiksi toimintaansa
tarvittavissa lupaprosesseissa ja toimittamalla ennakkotietoa myös työn alla olevista hankkeistaan.

Cinian valtakunnallisen verkon kannalta kaupungit,
kunnat ja ELY-keskukset ovat myös keskeinen sidos-

runkoverkko tukee palvelujen toimittamista päätelaiteriippumattomasti.

ryhmä. Samalla monet kaupungit, kunnat ja kuntayhty-

Suomen ja Saksan yhdistävä merikaapeli on yksi

mät laitoksineen huomioidaan Cinian toiminnassa myös

Suomen hallituksen ja EU:n kärkihankkeista. Kaapeli

mahdollisina tulevina asiakkaina.

rakentaa osaltaan Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita

Kansalaiset, yritykset ja koko yhteiskunta ovat yhä

tehostamalla ja varmentamalla pohjoisten alueiden data-

riippuvaisempia digitaalisista palveluista ja yhteyksistä.

yhteyksiä. Se mahdollistaa vaihtoehtoisen, suoran reitin

Cinian varmennettu ja korkean käytettävyyden mahdol-

entiselle Ruotsin kautta kulkevalle reitille. Koska C-Lion1

listava verkkoinfrastruktuuri mahdollistaa innovaatiot,

on lyhyempi ja suorempi, se tuo etuja pienemmästä

kasvun ja kehityksen.

latenssista eli siirtoaikaviiveestä.

Suomessa Cinian verkko seuraa fyysiseltä sijain-

Samalla uusi tietoliikenneyhteys vahvistaa edelleen

niltaan pääasiassa rautatieverkkoa ja sähkönsiirron

Suomen asemaa idän ja lännen markkinoiden välisenä

kantaverkkoa eikä maantiereittejä. Tämä redundanssi

kauttakulkureittinä. Merikaapeli on osa Cinian kansain-

eli toisteisuus luo toimintavarmuuden, minkä vuoksi

välistä runkoverkkoa. Merikaapelin kapasiteetti antaa

pääosa Cinian asiakkaista on edelleen yhteiskunnan

kasvumahdollisuudet sekä nykyisille että uusille palve-

huoltovarmuuden toimijoita.

luille Suomessa.

Cinia ei operoi kaupallisessa toiminnassa olevia
mobiiliverkkoja, mutta langattomillakin laitteilla on yhä
lähempänä kiinteän verkon liittymäpisteensä. Cinian
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TALOUDELLINEN
VASTUU
ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA
JA KESKEISET TUNNUSLUVUT
Cinia-konsernin tilinpäätös on laadittu ensimmäisen

Cinia-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 38,22

kerran tilikaudelta 2015, eikä konsernitilinpäätök-

miljoonaa euroa. Liiketulos oli tappiollinen 230

sellä ole vertailutietoja. Konsernitilinpäätökseen on

tuhatta euroa. Tilikaudella konsernissa tehtiin vaih-

yhdistetty kaikki yhtiöt: Cinia Group Oy (emoyhtiö),

to-omaisuusvarastoon yhteensä 713 tuhannen euron

Cinia One Oy, Cinia Cloud Oy, C-Lion1 Oy, Kilosoft

arvonalennus. Osana hankinnan ja valmistuksen

Group Oy sekä Cinia Cloud Gmb.

kiinteitä menoja on palkkakuluja aktivoitu taseen.
Palkkakulujen aktivointi on esitetty tuloslaskelmassa

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta
kuvaavat seuraavat tunnusluvut:
Cinia-konserni (milj. euroa)*

2015

Liikevaihto

38,22

Liikevoitto/-tappio

-0,23

Liikevoitto % liikevaihdosta

-0,6 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)

-1,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

-0,3 %

Omavaraisuusaste (%)

47,1 %

Emoyhtiö Cinia Group Oy
(milj. euroa)

2015

2014**

Liikevaihto

4,83

37,87

Liikevoitto/-tappio

-0,07

+0,08

Liikevoitto % liikevaihdosta

-1,4 %

0,2 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)

0,6 %

-1,2 %

Sijoitetun pääoman
tuotto % (ROI)

0,7 %

0,4 %

49,0 %

80,6 %

Omavaraisuusaste (%)
*Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttien laskemisessa on käytetty jakajassa keskiarvojen sijaan tiikauden
viimeisen päivän arvoja (ensimmäinen tilikausi)
**Luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska 1.1.2015 tehdyllä liiketoimintasiirrolla Cinia Group Oy:stä siirrettiin
verkko- ja palveluliiketoiminnat Cinia One Oy:hyn ja Cinia Cloud Oy:hyn. Oman ja sijoitetun pääoman tuotto %
-tunnusluvut on laskettu KILA:n yleisohjeen mukaisesti.
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INVESTOINNIT TILIKAUDELLA
Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 42,9 milj. euroa (2014:

sisältyy 0,6 miljoonan euron arvosta, joka on noin 0,1

3,1). Suomen verkon suoraan Euroopan tietoliikennekes-

miljoonaa euroa pitkän aikavälin keskiarvoa enemmän.

kuksiin yhdistävään C-Lion1-merikaapeliin investoitiin

Oman työn aktivoinnista C-Lion1-merikaapelin osuus

tilikaudelle 41,4 milj. euroa ja muuhun verkkoon tai tuo-

on 0,4 miljoonaa euroa. Tämä johtuu yhtiön historian

tekehitykseen 1,5 milj. euroa.

toistaiseksi ehdottomasti suurimman investoinnin ajoit-

Konsernin oman henkilöstön työtä investointeihin

tumisesta tilikaudelle.

VEROJALANJÄLKI
Cinian veroasioiden johtamisessa keskeisellä sijalla
on veroriskien tunnistaminen ja välttäminen, ei verojen minimointi. Liiketoimintaa koskevien päätösten

Verojalanjälki

verovaikutukset kartoitetaan, mutta päätökset tehdään
ensisijaisesti tarkoituksenmukaisuuden ohjaamina. Tul-

1000 €
15000

edellyttävissä asioissa yhtiö käyttää ulkopuolisia asian-

Tilikaudelta tilitettävät verot

13 278,6

kinnanvaraisissa ja verotuksen erityisasiantuntemusta
12000

Tilikaudelta välillisesti maksettavat ve

tuntijoita oikeiden toimintatapojen varmistamiseksi.
Konsernitasolla tuloksentasausta tehdään konserniavustusten puitteissa, mutta vain Cinia-yhtiöiden kesken,

8 996,1
9000

ei esimerkiksi muiden Governia–konserniin kuuluvien
yhtiöiden välillä.

6000

Tilikaudella 2015 Cinia maksoi kaikki veronsa Suomeen, jossa Cinia harjoittaa liiketoimintaansa. Merikaapelihankkeeseen liittyen yhtiö maksoi ympäristölupiin

3000

ym. liittyviä veroluonteisia maksuja Saksaan yhteensä
235 000 euroa.
Cinia-konsernirakenteessa ei ole kytköksiä veroparatiisimaihin. Viimeisimmän verovelkatodistuksen mukaan
yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja. Yhtiöllä ei ole
meneillään verovalitusprosesseja.
Verot on esitetty suoriteperusteisesti. Numeeriset
tiedot kattavat konsernin kaikki toiminnot ja yhtiöt ja
sisältävät kaikki olennaiset verolajit. Tilikaudelta maksettavat välittömät ja tilitettävät verot perustuvat kirjanpidon
tietoihin. Tilikaudelta maksettavien välillisten verojen
määrä on tuotettu laskennallisesti kulujen tai kulutuksen
perusteella. Välillisistä valmisteveroista on huomioitu
laskennallisena eränä tuotannon sähkömenoihin sisältyvä sähkövero.
Cinia on vuonna 2015 saanut 111 900 euroa julkisia
avustuksia, jotka liittyvät konsernin Tekes-hankkeisiin.
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0
2015

2014

Tilikaudelta välittömästi maksettavat v

YHTEENVETO (EUR)

Cinia 2015

Cinia 2014

3 468 739,00

2 261 182,00

90 272,91

52 503,00

9 831 465,00

6 682 383,00

-111 858,00

0,00

VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ

13 278 618,91

8 996 068,00

LIIKEVAIHTO

38 218 887,28

37 866 294,00

-332 297,08

-360 607,00

35 %

24 %

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT (EUR)

Cinia 2015

Cinia 2014

Tuloverot

243 618,50

71 379,00

2 870 623,50

2 179 337,00

0,00

0,00

94 400,00

0,00

260 097,00

10 466,00

3 468 739,00

2 261 182,00

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT (EUR)

Cinia 2015

Cinia 2014

Valmisteverot

37 425,39

31 371,00

Vähennyskelvottomat arvonlisäverot

43 221,00

14 951,00

9 626,52

6 181,00

90 272,91

52 503,00

Cinia 2015

Cinia 2014

4 794 730,00

2 903 755,00

0,00

0,00

5 036 735,00

3 778 628,00

Lähdeverot

0,00

0,00

Valmisteverot

0,00

0,00

9 831 465,00

6 682 383,00

Cinia 2015

Cinia 2014

0,00

0,00

Yritystuet

111 858,00

0,00

TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ

111 858,00

0,00

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot
Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot
Tilikaudelta tilitettävät verot
Saadut avustukset

TULOS ENNEN VEROJA
LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA

Työnantajamaksut
Kiinteistöverot
Varainsiirtoverot
Muut verot
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ

Muut verot
TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHTEENSÄ

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT (EUR)
Palkkaverot
Tieliikenteen verot
Arvonlisäverot

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ

SAADUT TUET JA AVUSTUKSET (EUR)
Avustukset ja korvaukset
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RAPORTOINTI JA VALVONTA
Cinian hallituksessa 24.3.2015 käsitelty Corporate gover-

varten on määritelty, että Governia-konsernin ohjeet

nance -ohje määrittelee yhtiön hallituksen ja johdon

syrjäyttävät tämän dokumentin ohjeet. Governia-kon-

vastuun jaon, hyväksymismenettelyt, hankintamenette-

sernin julkaisema eettinen ohjeisto toimii ytimenä myös

lyt, sopimusten kokoamisen ja immateriaalioikeuksien

Cinia-konsernin toimintakulttuurin muodostamisessa ja

suojaamisen. Corporate Governance ohje päivitetään

arvioinnissa.

vähintään kerran vuodessa, hallituksen järjestäytymiskokouksen yhteydessä.
Konserni noudattaa tämän CG-ohjeen lisäksi myös

Sisäisen tarkastuksen ohjelmaa ei ole ollut vielä tilikaudella 2015, mutta se otetaan käyttöön alkuvuoden
2016 aikana.

Governia-konsernin vastaavia ohjeita, ja ristiriitatilanteita

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA
Yhtiöllä on pitkä historia vahvana runkoverkkotoimijana

arvioitiin ja priorisoitiin riskien ja riskikuvausten nykytila,

Suomessa. Konserni sen sijaan on vastikään muodostettu,

todennäköisyys ja vaikutukset, mikäli toteutuisivat. Näiden

mikä asettaa haasteita yhtiön vastullisuuskäytäntöjen ja

perusteella annettiin riskiluku ja niiden perusteella riskit

-valvontajärjestelmien yhtenäistämiselle. Liiketoiminnan

listattiin kriittisyysjärjestykseen. Lisäksi johtoryhmä tunnisti

tukena on hyvä määrä pitkään jatkuneita, kassavirraltaan

merkittävimmät toimenpiteet, joilla riskejä voi lieventää

ennustettavia asiakassuhteita, ja yhtiö kasvaa useammalla

tai poistaa kokonaan.

uudella liiketoiminta-alueella uusien asiakkaiden kanssa,

Työ tulee jatkumaan vuonna 2016 Ciniaan systemaat-

Yritys toimii Suomen ja jatkossa myös laajemmin kan-

tisen riskienhallinnan toimintamallin kehittämisellä. Se

sainvälisillä tietoliikenteen ja teleoperoinnin markkinoilla.

perustuu vuosikelloon ja jatkuvan kehittämisen periaat-

Kilpailu markkinoilla on kovaa, ja muutokset teknologian

teille, ja konsernijohtoryhmä käsittelee säännöllisesti

kehityksessä ja palvelutarjonnassa ovat nopeita. Yritys

riskienhallinta-asioita. Cinia-konsernissa otetaan käyttöön

toimii myös järjestelmä- ja sovelluskehityksen palvelun

parhaat käytännöt riskienhallinnan prosesseiksi.

markkinoilla. Tällä markkinalla kilpailu sekä asiakkaista
että osaavasta henkilöstöstä on kireää.
Huolellisesti valmistellut teknologiavalinnat, nopea

luottokelpoisuus tarkistetaan jo tarjousta tehtäessä.

uusien palvelutuotteiden kehittämisen taito sekä kyky

Ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta Cinialla

hankkia ja säilyttää asiantunteva ja motivoitunut henki-

on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun

löstö ovat keskeisiä Cinian menestystekijöitä.

muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja

Riskienhallinta on osa Cinian strategiaprosessia ja hal-

rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan

lintotapaa. Riskienhallintaraporttien pohjalta laaditaan toi-

muun muassa turvallisuusohjeistuksella sekä henkilö-

mintasuunnitelmat keskeisimpien riskien hallitsemiseksi,

kunnan kouluttamisella.

ja suunnitelmien toteutumista seurataan johtoryhmässä
ja hallituksessa.

Erityisesti verkkopalveluissa toimintansa luonteen
vuoksi Cinialla on korkeat toimintavaatimukset järjestel-

Cinia on tunnistanut ja arvioinut konsernin toimintaan

mille ja verkkoinfrastruktuurille. Cinia ylläpitää ja parantaa

kohdistuvat merkittävimmät strategiset riskit sertifioidun

verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. Luotettavuuden ja

riskienhallinnan asiantuntijan tukemana. Asiantuntija-

käytettävyyden parantamista tehdään prosessikehi-

kumppani haastatteli hallituksen jäsenet, konsernijohto-

tyksellä sekä järjestelmien jatkuvalla uudistamisella ja

ryhmän jäsenet ja erikseen tietoturvallisuusalan asian-

yhteyksien reittivarmennuksilla.

tuntijoita Ciniasta.
Tulosten käsittelemiseksi järjestettiin työpajoja, joissa
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Yrityksellä ei ole merkittävää korkoriskiä eikä valuuttariskiä. Luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden

Cinian johto on sitoutunut turvallisuus- ja riskienhallintatyöhön myös muodostamalla niille oman johtoryhmän.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS
Cinia on asiantuntijaorganisaatio ja sen toiminta on

nassa kehittämisessä, jonka tavoitteena on parhaan

palvelu- ja projektiliiketoimintaa, jossa Cinian huippuasi-

mahdollisen asiakaskokemuksen luominen Cinian asi-

antuntijat rakentavat mm. verkkoa ja ohjelmistoja.

akkaille. Nyt asiakastyytyväisyydessä on saavutettu jopa

Palveluliiketoiminnan ja asiakaspalvelun merkityksen

erinomaisia tuloksia.

korostuminen on toiminut kimmokkeena Cinian toimin-

Taloustutkimus toteutti asiakastutkimuksen Cinia Group Oy:n
toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina
vuodenvaihteessa 2015, ja siihen vastasi yhteensä 61 Cinia
Group Oy:n ( jäljempänä Cinia) asiakasta.
Vastaavat tutkimukset on toteutettu kolmena aiempana
vuotena vastaavaan aikaan Corenet Oy:lle, ja tuloksia on verrattu näiden tutkimusten tuloksiin soveltuvin osin. Tutkimus on
toteutettu Corporate 360° CUSTOMER –tutkimuskonseptilla,
joka on Taloustutkimuksen tutkimustuote asiakastyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden mittaamiseen. Konsepti perustuu
kansainväliseen malliin.

ASIAKKAIDEN KOKONAISTYYTYVÄISYYS CINIAAN
ON ERINOMAISELLA TASOLLA
Kokonaistyytyväisyys Ciniaan ja sen parhaaseen kilpailijaan 2012-2015
Täysin
tyytyväinen

Hyvin
tyytyväinen

Vähemmän
tyytyväinen

Tyytyväinen

Top2Box

Tyytymätön

Cinia 2015

80

Corenet Oy 2014

59

Corenet Oy 2013

64

Corenet Oy 2012

63

Paras kilpailija 2015

39

Paras kilpailija 2014

22

Paras kilpailija 2013

38

Paras kilpailija 2012
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Asiakastyytyväisyysindeksin CSI (Customer Satisfac-

toimituksiin ja palvelupäällikön toimintaan. Asiakkaiden

tion Index) taso on 80 ja se ylittää selvästi konseptin

tyytyväisyystaso Cinian konsultointiin, Service Deskiin ja

vähimmäistavoitetason 65 sekä Taloustutkimuksen

myyntiin ylittää myös konseptin tavoitetason.

benchmark-tietokannan keskiarvon 67. Tutkituista toiminnan osa-alueista asiakkaat ovat tyytyväisimpiä Cinian

CSI; Kokonaistyytyväisyys: Top2Box
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MITEN ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ
PYSTYTTIIN PARANTAMAAN?
Asiakastyytyväisyyden kehittämistyön pohjaksi Cinia

tytään erottautumaan edukseen yritykseltä yritykselle

toteutti laajan asiakkuusanalyysin. Vuonna 2015 koko

(B2B) –liiketoiminnassa.

konsernin liikevaihdosta valtaosa muodostui Finavia-,
VR-, Liikennevirasto- ja Fingrid –asiakkuuksista.

nimetyt asiantuntijat, jotka tuntevat ennestään asiakkaan

Syvähaastattelujen löydösten perusteella Ciniassa kehi-

laite- ja järjestelmäympäristön. Pitkät asiakkuussuhteet

tettiin uusi asiakkuuksien hoidon toimintamalli systemaat-

vaikuttavat jo sinänsä asiakkaiden sitoutumiseen – kump-

tisen, tehokkaan ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi.

panin vaihto edellyttäisi heiltä merkittävän panostuksen

Raportointiin ja seuranta- ja suunnittelukokouksiin on

perusasioiden opettamiseen ja hiljaisen tiedon siirtämi-

luotu käytännöt, joita noudatetaan läpi konsernin.

seen uudelle partnerille.

Henkilöstön palautteen mukaan systemaattinen ja koko

Ohjelmistoliiketoiminnassa (Kilosoft Group Oy) liiketoi-

konsernissa yhdenmukainen asiakkuuksien kehityksen

mintamalli on internet of things (IoT) -hankkeiden myötä

seuranta on positiivinen kannustin ja osoitus myös siitä,

muuttunut niin, etteivät edellisvuosien luvut ole vertailu-

että johto on läheisesti tukemassa heidän työtään.

kelpoisia. IoT-hankkeiden myötä ohjelmistoliiketoiminta

Käytännön esimerkkinä asiakkuuden hoitotavan muutoksesta on Cinian nykyinen tapa ohjata asiakkaiden
puhelut suoraan cinialaisille asiantuntijoille sen sijaan,
että jokin contact center kirjaisi pulmakysymykset ensin
tekijöiden tehtäväjonoon. Tällaisella toimintamallilla pys-
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Cinia osoittaa tiettyjen asiakkaittensa palvelemiseen

muodostuu nykyään useammin kertaluontoisista hankkeista eikä jatkuvista ohjelmistokehitysasiakkuuksista.

Kokonaistyytyväisyys Ciniaan ja sen parhaaseen kilpailijaan 2015
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Asiakasesimerkki
Cinia-konserniin kuuluva Kilosoft, Valtra ja ajoneuvoihin asennettavien paikannus- ja
telematiikkalaitteiden toimittaja Aplicom ovat kehittäneet yhteistyössä Valtra Smart
-järjestelmän. Se tallentaa traktoreiden CAN-väylästä saatavaa reaaliaikaista kone- ja
anturitietoa esimerkiksi polttoaineen kulutuksesta, moottori- ja öljylämpötiloista, paineista
ja kierrosluvuista.
Datan avulla voidaan ennakoida tulevia huoltotarpeita, josta hyötyvät erityisesti maataloudessa työskentelevät asiakkaat kiireisten toukotöiden ja sadonkorjuun aikoihin.
Äkillisiin ongelmiin on mahdollista reagoida ripeästi etädiagnostiikan avulla ja koneet
saadaan nopeasti kuntoon.
Yhdessä maanviljelijöille suunnatun AgriSmartin kanssa pilvipalvelua voi hyödyntää
EU-tukihakemuksissa, viljelysuunnitelmissa sekä loppukirjanpidossa. Aurausurakoitsijat
saavat puolestaan InfraSmart -järjestelmästä ajantasaista
tietoa teistä niiden kunnossapidon suunnittelua ja töiden kohdistamista varten. Urakoitsijat pystyvät myös Valtra Smartin avulla todentamaan milloin ja missä työt on tehty
sekä näin varmistamaan laskutuksensa oikeellisuus.
Kehitystyö on malliesimerkki siitä, miten eri yritysten vahvuudet yhdistämällä on luotu
ainutlaatuinen konsepti ja rakennettu uutta liiketoimintaa teollisen internetin ja digitalisaation avulla.
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YMPÄRISTÖVASTUU
Cinia-konserni toimii alalla, jossa tavoitteena on

tumusta on systemaattisesti alettu seurata vasta 2015.

rakentaa cleantechia. Useat Cinian sijoittajista ja

Sähkön kulutus on keskeinen tekijä Cinia-konsernin

kumppanitoimijoista ovat peräisin cleantech-alalta,

toimialan ympäristövaikutuksia arvioitaessa. Sillä on mer-

sillä datapalveluilla ja infrainvestoinneilla voidaan pal-

kitystä myös toiminnan taloudellisuudelle. Pieni energian

vella vähemmillä päästöillä tai ympäristövaikutuksilla.

kulutus onkin yksi laitetoimittajien valintakriteereistä

Cinian oma toiminta on vähäpäästöistä. Merikaa-

Cinia-yhtiöissä.

pelin kautta tarjottaviin yhteyspalveluihin tukeutuvat

Usealla eri paikkakunnalla ja lukuisissa toimipisteissä

datakeskukset pyrkivät optimoimaan energian kulu-

toimiva Cinia pyrkii ohjaamaan konsernin kattavalla

tustaan ja hyödyntämään syntyvän lämmön yhdys-

matkustuspolitiikalla käyttämään ensisijaisesti julkisia

kunnissa lähellään.

liikennevälineitä sekä yhdistelemään palavereita ja

Suomessa datakeskusten saatavissa on verrattain
edullista energiaa, joka on tuotettu vähäpäästöisellä

korvaamaan niitä skype-kokouksilla mahdollisuuksien
mukaan.

vesivoimalla. Datakeskusten sijoittumisella juuri Suomeen ja Pohjoismaihin voidaan siten Euroopan näkökulmasta katsoa tasapainotettavan energiatasetta.

Laitetilojen sähkön kulutus:

Asiakassidosryhmän vaatimuksiin sisältyy ympä-

•

2014: 1.632.182 kWH

ristönäkökohtia. Nämä eivät ole asiakasvaatimuk-

•

2015: 1.661.136 kWH

sissa enää erottautumistekijä vaan edellytystekijä.

Toimitilojen sähkönkulutuksesta ei ole kerätty tilastotietoa.

Cinia pyrkii varmistamaan myös alihankkijoidensa ja
kumppaniensa toimintatavat esimerkiksi vanhojen
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laitteistojen uusimisen yhteydessä ongelmajätteen

Vuonna 2015 joulukuun lopulle saakka rakennettu

tunnistamisessa ja asianmukaisessa käsittelyssä.

merikaapelihanke YVA-arvioitiin laajasti jo luvitusvai-

Konsernitasolla syntyvän jäteaineen määrää ja koos-

heessa. Kaikkiaan hankkeesta aiheutuvaa vaikutusta

ympäristöön pidettiin luvassa merkitykseltään vähäi-

ulkopuolella. Ulkosaaristossa asennustyöt eivät aiheuta

senä, koska suurin vaikutus kohdistui kapealle vyö-

haittaa muuttolinnuille.

hykkeelle.

Kaapelin laskeminen merenpohjaan aiheutti lähinnä

Vaikutuksien merkittävyyttä arvioitaessa huomi-

työnaikaista pintasedimentin häiriintymistä ja pohjan

oitiin, että nopeasti etenevän kaapelinlaskun vuoksi

yläpuolisen veden laadun muutoksia. Vaikutusalue

resuspendoituva eli uudelleen sekoittuva sedimentti

rajoittuu pohjan yläpuoliseen vesikerrokseen, koska

jakautui tasaisesti koko merikaapelireitille. Kalakantoihin

suurimmassa osassa talousvyöhykettä merikaapelirei-

ei kohdistunut lupa-arvion mukaan merkittäviä vaiku-

tillä esiintyy pysyvä halokliini, jolloin alusvesi ei sekoitu

tuksia. Myöskään hylkeisiin tai satunnaisena Suomen

yläpuolisen vesikerroksen kanssa. Vastaava pohjan

vesialueilla esiintyvään pyöriäiseen ei merikaapelihank-

häiriintymisen aiheuttama sameusarvojen nousu ja sen

keella ole vaikutuksia. Asennustyö tehtiin hylkeiden

rajoittuminen pohjan yläpuoliseen veteen oli keskeinen

lisääntymiskauden ulkopuolella, eikä reitin lähellä ole

havainto myös aikaisemmin luvitetun ja toteutetun Nord

hylkeidensuojelualueita.

Stream –projektin rakentamisen aikaisesta vaikutus-

Aluevesiosuudella kaapelinlaskun arvioitiin voivan

tarkkailusta.

aiheuttaa jonkin asteista pohjaeliöstön tuhoutumista
työskentelyalueella. Vaikutus on suurin lähellä kaapelin
rantautumispaikkaa ja vähenee ulkomerta kohti. Koska
Koska vaikutusalue jää kapeaksi, merkitys pohjien ekologiseen tilaan arvioitiin vähäiseksi.
Aluevesillä reitin lähistöllä Santahaminan tasolla on
muutamia alueellisesti merkittäviä lintujen pesimäsaaria. Linnustoon ei arvioitu kohdistuvan vaikutuksia,
kun rakennettiin saaristolintujen yleisen rauhoitusajan
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Jäteaineet

3%
Al IV - vanha levy, Fe < 10%
(old sheet)

Yht. 20 480 kg

7% Bat - Lyijyakut
4% Cons - Kierrätyspuu

19%
WEEE - Tieto- ja
teletekniset laitteet
(IT and tele)

2% Cons - Rakennusjäte

6% Cu - Kuparikaapelit,
Cu 31-35% (cables)

5% Cu - WEEE-kaapeli
(plugwire)

34%
WEEE - Lajittelematon
elektroniikka
(EItuottajayhteisö)

19%
Fe - Sekapelti, murskattava LK3,
jäte max 20 % (SHR feed)

1% Kaapeli Cu 31-35%
0% Kaapeli CuFe
0% NiCr - 304 pala (solids)
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SOSIAALINEN
VASTUU
HENKILÖSTÖ
Cinian henkilöstöstrategian päämääränä on edistää yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavutta-

Alkaneet työsuhteet 2015
Henkilöä
18

mista. Palvelu- ja asiantuntijayrityksenä henkilöstö
on yrityksen tärkein voimavara. Henkilöstöstrategian päätavoitteina on varmistaa henkilöstön

16
14

saatavuus, sitoutuminen yritykseen, motivaatio ja

12

jatkuva kehittäminen.

10

Liiketoiminnan uudelleenjärjestelyn edellyttämä

8

tuotannollisista ja taloudellisista syistä pidettävä

6

yhteistoimintaneuvottelu käynnistettiin syyskuussa

4

2015 ja se päättyi 2.12.2015. Järjestelyn arvioitiin
alun perin johtavan enimmillään 40 työtehtävän
vähentämiseen. Järjestelyt johtivat 25 henkilön

2
0
Q1

Q2

Q3

Q4

irtisanomiseen. Llisäksi 6 henkilön työsuhde päättyi
vapaaehtoisilla järjestelyillä kuten eläkkeelle siirtymisillä ja määräaikaisuuden päättymisellä. Kaksi
henkilöä irtisanoutui yt-neuvotteluiden aikana.

Päättyneet työsuhteet 2015
Henkilöä
18

HTV yrityksittäin vuonna 2015
16
Henkilöä
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Henkilöstömäärä / kk vuonna 2015
Määräaikaiset
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Henkilöstön sijoittuminen

Jyväskylä 25 hlö
Tampere 33 hlö
Imatra 2 hlö
Vantaa, lentokenttä 8 hlö
Riihimäki 75 hlö
Espoo, Keilasatama 31 hlö
Helsinki, Käpylä 40 hlö
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< 1v

1-2 v

3-5 v

5-10 v

10-15 v 15-20 v

> 20 v

> 20 v

Jakaantuminen henkilöstöryhmittäin 2015
2,8%
29,3%

67,8%

Toimihenkilöt
Ylemmät toimihenkilöt
Johto

YHTEISEN TOIMINTAKULTTUURIN
KEHITTÄMINEN
Konsernille yhteisen toimintakulttuurin kehittämiseksi on tiivistetty
Cinian visio ja toimintaa ohjaavat pelisäännöt sekä toimintaan
vaikuttavat ”tuulet”. Nämä yhdistävää Cinia Koodi –kuvaa työstettiin syksyn 2014 aikana kolmessa eri työpajassa. Henkilöstöä
oli mukana yli 20 henkeä eri puolilta organisaatiota.

SISÄINEN TIEDONKULKU
Ciniassa tiedostetaan, että liiketoiminta usealla eri paikkakunnalla ja lukuisissa toimipisteissä muodostaa haasteen sisäiselle
tiedonkululle henkilöstön keskuudessa. Henkilöstölle pidetään
joka kuukausi interaktiivinen cInfo-tilaisuus, joihin tyypillisesti
osallistuu noin 60 henkeä 200 työntekijästä ja jossa isäntänä
toimii kukin johtoryhmän jäsen vuorotellen
Vuosittain järjestetään myös dialogityyppinen kickoff-päivä.
Viimeksi tapahtuman muoto oli cMessut, joissa oli kullekin liiketoimintayksikölle varattu oma esittelypisteensä. Näin pyrittiin
varmistamaan, että vastamuodostetun konsernin eri osissa tunnettaisiin paremmin, mitä toiset tekevät.
Osa cinialaisista käyttää intranetiä aktiivisesti, osa ei koskaan.
Yhteisen tehokkaan viestintäfoorumin löytäminen on keskeinen
tehtävä konsernin toiselle toimintavuodelle.
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Koulutustunnit vuonna 2015
Yht. 0,95% työajasta (Vuonna 2014 1,6%)
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Sairauspoissaolojen kesto vuonna 2015
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15-60 pv

TYÖSSÄ JAKSAMISEN EDISTÄMINEN

4-14 pv

400

1-3 pv

Tuntikirjausohjeen mukainen ja vakiintuneen käytännön
mukainen työajanseuranta koskee kaikkia tunteja ja työnte-

300

kijöitä. Kokonaistyöajan seuranta edistää työntekijöiden jaksamista ja helpottaa työelämän ja kotielämän yhdistämistä.
Cinia toimii jäsenenä etujärjestö Ficomissa, joka on

200

elinkeinopoliittinen edunvalvoja, sekä Paltassa, joka on
työmarkkinaedustaja. Cinian sisäinen YT-neuvottelukunta

100

kokoontui 13 kertaa vuoden 2015 aikana.
Työantajamielikuvaa lähdetään luomaan erilaisin vies0

tinnän keinoin vuonna 2016.
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PALKITSEMINEN
Hallituksen palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiökokous.

ei makseta kokouspalkkioita.

Ellei yhtiökokous toisin määrää, yhtiön operatiiviseen

Koko yhtiötä koskevan palkitsemisjärjestelmän

johtoon kuuluville hallituksen jäsenille ei makseta

tavoitteena on kannustaa pitkäjänteiseen yhtiön arvoa

kokouspalkkioita. Yhtiö ei myöskään anna hallituksen

kasvattavaan toimintaan. Palkitsemisjärjestelmä voi

jäsenille lainoja tai takauksia.

koostua yhtiön tulokseen perustuvasta koko henkilöstön

Hallituksen jäsenten mahdollisten matkakustannuk-

bonuspalkkiosta ja/tai henkilökohtaisista bonuksista. Pal-

set osalta noudatetaan verottajan antamia ohjeita ja

kitsemisjärjestelmästä päättää hallitus, ja palkitsemisen

Cinia-konsernin matkustussääntöä.

ja tulospalkkauksen kehikkona toimii talouspoliittisen

Johtoryhmän tai funktioiden toimintatiimien jäsenille

ministerivaliokunnan hyväksymä ohjeistus.

TIETOTURVALLISUUDEN
HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Konsernijohtoryhmä päätti syksyllä 2015 käynnistää

kyyden rakentamiseksi. Jatkossa järjestelmä tullaan

Ciniassa systemaattisen tietoturvallisuuden hallintajär-

rakentamaan tasolle, jolla voidaan eri päätöksellä lähteä

jestelmän rakentamisen ulkopuolisen asiantuntijaorga-

hakemaan tiettyä, valittavaa tietoturvallisuussertifikaattia

nisaation tuella. Työ käynnistyi vuodenvaihteessa, ja

(ISO 27001). Koko konsernin kattava, sertifikaattiin liittyvä

maaliskuussa valmistui ensimmäinen GAP–analyysi, joka

auditointi on suunniteltu käynnistymään vuoden 2017

perusteella määritellään tarvittavat jatkotoimenpiteet.

aikana.

Johto päättää toimenpidesuunnitelman tämän kyvyk-

TURVALLISET JA TOIMINTAVARMAT
TIETOLIIKENNEPALVELUT
C-Lion1-merikaapelihankkeessa on kiinnitetty erityistä

Sitä mukaa, kun Cinian kansainvälinen verkko rakentuu,

huomiota rakennettavan tietoliikenneyhteyden kyber-

Suomeen syntyy aivan uudentasoista kyvykkyyttä toteut-

turvallisuuteen. Käytännössä se merkitsee toteutettuja

taa kansainvälisiä yhteyspalveluita sekä myös varmentaa

henkilöturvallisuusjärjestelyitä, systemaattisia optisia ja

kansalliset tietoliikenneyhteydet ulkomaiden kautta.

muita mittausjärjestelyitä, teleasemajärjestelyitä sekä

Turvallisuuden ja varautusmisjärjestelyiden rakentami-

kansainvälisten huippuasiantuntijaorganisaatioiden

sessa Cinia tekee läheistä yhteistyötä Viestintäviraston

osaamisen hyödyntämistä.

kanssa. Tietoyhteiskuntakaaren säätämä varautumisvel-

Hankkeen myötä on käynnistetty laajamittainen projekti Cinian kansainvälisen siirtoverkon rakentamiseksi.
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vollisuus koskee konsernissa Cinia Cloud Oy:ä.

KYBERTURVALLISUUSNEUVOSTON TOIMINTA
Cinia on perustanut Kyberturvallisuusneuvoston, johon

kan, jossa on määritelty turvallisuustoiminnan päämäärät,

on kutsuttu jäseniksi yrityksen ulkopuolelta viisi suoma-

tavoitteet ja mittarit, periaatteet, roolit ja vastuut. Pää-

laista alan huippuosaajaa: OP Ryhmän turvallisuuspal-

määränä Cinia-konsernissa on turvata ihmiset, omai-

veluiden johtaja Jani Arnell, Aalto-yliopiston professori

suus, tieto, maine ja ympäristö vahingoilta, rikoksilta ja

ja Insta Defsec Oy:n liiketoimintajohtaja Jarno Limnéll,

onnettomuuksilta, jotta konsernin asettamat strategiset

FICIX ry:n puheenjohtaja Jorma Mellin, Huoltovarmuus-

tavoitteet voivat toteutua.

keskuksen johtaja Sauli Savisalo sekä F-Secure Oy:n
strategiajohtaja Jyrki Tulokas.
Neuvoston toiminnan avulla Cinia pyrkii varmistamaan,
että yhtiön ymmärrys kyberympäristön kehityksestä

Strategisena tavoitteena on tehostaa asiakkaitten
liiketoimintaa Cinian tarjoamilla verkkoyhteyspalveluilla
sekä vaativilla tietoliikenteen ja telematiikan järjestelmäratkaisuilla.

pysyy oikeana ja että Cinia näin pystyy varmistamaan

Kaikki konsernin työntekijät on velvoitettu pereh-

oman verkkonsa sekä tuottamiensa palveluiden turvalli-

tymään turvallisuuspolitiikkaan sekä toimimaan sen

suuden. Samalla Cinia haluaa myös edistää kotimaisia ja

mukaisesti työpaikalla ja sen ulkopuolella työtehtäviin

kansainvälisiä toimia kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

liittyvissä asioissa. Turvallisuuspolitiikka on myös koko-

Kyberturvallisuusneuvosto kokoontuu kolmesta

naisuudessaan julkaistu Cinian nettisivuilla http://cinia.

neljään kertaa vuodessa. Neuvosto toimii ensisijai-

fi/fi/turvallisuuspolitiikka

sesti Cinia Groupin johdon neuvonantajana, joten sen

Turvalliset palvelut ja toimintamallit ovat keskeinen

työhön osallistuvat Cinian hallituksen ja konsernijoh-

osa Cinian yrityskuvaa, yhteiskuntavastuun kantamista

toryhmän jäsenet.

sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden täyttämistä.

Cinian konsernijohto julkaisi huhtikuussa 2015 konsernijohdon ja hallituksen hyväksymän turvallisuuspolitii-
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www.cinia.fi
www.twitter.com/ciniagroup
www.instagram.com/ciniagroup
www.linkedin.com/company/ciniagroup
www.facebook.com/ciniagroup

