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YLEISTIEDOT  
YHTIÖSTÄ

Cinia-konserni on suomalainen verkko-, ohjelmisto- ja 

pilvipalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan 

monialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa 

monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteys-

palveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien 

ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi 

omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliiken-

neverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yh-

teiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.

 Cinia-konsernin syntymiseen on merkittävästi vai-

kuttanut Suomen valtion tahto ja päätös vahvistaa 

Suomen kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä. Suo-

men valtion täysin omistama Governia Oy osti Core-

net Oy:n VR-Yhtymältä ja TDC Oy:ltä joulukuussa 2013. 

2.12.2014 solmitun sopimuksen mukaan Corenet Oy:n 

omistajaksi uusannilla tulivat Ilmarinen ja OP-ryhmä.

 Cinia-konserniin perustettiin 2014 lopulla C-Lion1 

Oy, joka sai tehtäväkseen rakennuttaa omistukseensa 

merenalaisen Suomesta Saksaan kulkevan tietoliiken-

nekaapelijärjestelmän.   

 Cinia-konserni muodostui vuoden 2015 alussa. 

Konserni muodostuu emoyhtiö Cinia Group Oy:stä ja 

emoyhtiön 100 %:sesti omistamista tytäryhtiöistä Cinia 

One Oy ja Cinia Cloud Oy, joihin Corenet Oy:n liiketoi-

minta siirrettiin 2015 alussa. Cinia One Oy:llä on tytä-

ryhtiö Cinia Solutions Oy ja Cinia Cloud Oy:llä tytäryh-

tiö C-Lion1 Oy ja Cinia Cloud GmbH. Kilosoft Group Oy 

vaihtoi nimensä Cinia Solutions Oy:ksi tilivuoden 2016 

aikana.

Emoyhtiö Cinia Group Oy:n omistajat ja omistusosuu-

det: Governia Oy 77,528 %, Keskenäinen Eläkevakuu-

tus Ilmarinen 11,236 %, OP Vakuutus Oy 5,618 % ja 

OP-Eläkekassa 5,618 %. 

 Tämä raportti koskee konsernin toista täyttä tilikaut-

ta. Vastamuodostetussa konsernissa on pyritty omak-

sumaan pääomistajatahojen ohjeiden ja käytäntöjen 

mukainen vastuullisuustoiminta.
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LIIKETOIMINTAMALLI JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yhtiön liiketoimintamalli jakautuu tietoliikennejär-

jestelmien rakentamiseen, ylläpitoon, valvontaan ja 

verkkoliiketoimintaan Suomessa sekä ohjelmisto- ja 

laadunvarmistuspalveluihin, joita tarjotaan yksityisen 

ja julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiö kehittää myös tur-

vallisia pilvipalveluita.

 Cinian pilvipalvelu mahdollistaa perinteisten kone-

salipalveluiden tuottamisen sekä tarjoaa tehokkaan 

alustan sovelluskehittämiselle. Pilvipalvelu perustuu 

itse kehitetylle Lioncloud-palvelualustalle. Palvelu tar-

joaa korkeat turvaominaisuudet käsittävän yksityispil-

viratkaisun. 

 Cinian verkonlaajennuksen valmistuminen lisää 

mahdollisuuksia kansainvälisen verkkovuokrauksen ja 

yhteyspalveluiden liiketoiminnassa. Aktiivinen myynti-

toiminta kv-markkinoilla lisää myös kysyntää kotimaan 

verkon palveluissa. 

 Transit-liikenne Suomen kautta keskisen Euroopan 

ja Venäjän sekä Aasian välillä on tärkeä Cinian verkko-

liikennepalvelujen liiketoiminnan kasvun lähde. 

ASIAKASSEGMENTIT

Cinian asiakaskunta koostuu pääosin kansainvälisistä 

korkean kapasiteetin tarpeen yrityksistä ja toisaalta 

taas kansallisista toimijoista, jotka tarvitsevat luotetta-

via tiedonsiirtopalveluita, ohjelmisto- ja pilvipalveluita. 

 Cinialla on erikoisosaamista muun muassa kulje-

tus-, logistiikka-, turvallisuus-, terveys-, finanssi- ja teol-

lisuustoimialoilla sekä datakeskus- ja teleoperaattori-

asiakkaiden palvelemisessa.

 Kuljetus- ja logistiikka-alalle Cinia toimittaa varmen-

nettuja tietoliikenneyhteyksiä turvaamaan liikennejär-

jestelmien tietoliikennettä sekä teknistä operointia ja 

kunnossapitoa niin tieliikenteessä, rautateillä, lento-

asemalla, satamissa, teollisuudessa kuin monissa eri-

koiskohteissa.

 Terveys- ja hyvinvointialalle Cinia toimittaa räätälöi-

tyjä ratkaisuja laadunseurannan, raportoinnin, toimin-

nanohjauksen ja omahoidon tarpeisiin. 

 Datakeskusliiketoiminnalle luotettavat ja varmiste-

tut tietoliikenneyhteydet ovat edellytys keskeytykset-

tömän palveluympäristön luomisessa. Cinian vahva 

kuituoptinen runkoverkko Suomessa ja uusi C-Lion1 

-merikaapeliyhteys Saksaan takaavat suorimman ja 

nopeimman reitin Eurooppaan mistä tahansa Suo-

messa. Venäjän rajalla olevat Cinian verkkoliikenteen 

liityntäpisteet mahdollistavat nopeat yhteydet aina Aa-

siaan asti.

 Cinia tuottaa finanssialan ja taloushallinnon toimi-

joille ohjelmistojen ja sähköisten palvelujen tuoteke-

hitystä konsultoinnin ja projektitoimitusten puitteissa 

kehittämällä responsiivisia web-käyttöliittymiä, API-ke-

hitystä ja integrointeja sekä ratkomalla vanhojen jär-

jestelmien modernisointiin liittyviä haasteita sekä oh-

jelmistokehityksen että laadunvarmistuksen alueilla.

 Cinia toimii teollisuuden tuotekehityskumppanina 

vaativissa ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuksen 

tehtävissä auttaen teollisuusyrityksiä hyödyntämään 

kullekin sopivalla tavalla digitalisaation ja Teollisen In-

ternetin (IoT) mahdollisuuksia.

SIDOSRYHMÄT JA SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS

Cinia-konsernin sidosryhmiä ovat konserniyhtiöiden 

asiakkaat, henkilöstö ja kumppanit sekä konsernin 

omistajatahot ja toimialoja sääntelevät viranomaiset.

 Valtion pääosin omistaman konsernin on liiketoi-

minnassaan osattava huomioida erikseen odotukset 

valtio-omistajan, -sääntelijän ja -asiakkaiden tahoilta. 

Esimerkiksi Puolustusvoimat on Cinialle viranomainen 

ja kumppani, ja kustakin näkökulmasta Ciniaan kohdis-

tuu perustellusti erilaisia odotuksia. Myös esimerkiksi 

Huoltovarmuuskeskus on tärkeä viranomaissidosryh-

mä Cinialle. 

 Omistajien tärkeimpinä odotuksina toiminnalleen 

yritys katsoo olevan Suomen kansainvälisten ja kan-

sallisten tietoliikenneyhteyksien monipuolistamisen ja 

kyberturvallisuuden lisäämisen sekä digitalisaatiorat-

kaisujen kehittämisen erityisesti kansallisesti kriittisiä 

palveluja tarjoavien toimijoiden avuksi. Tätä tehtävää 

omistajat odottavat yrityksen tekevän omistaja-arvoa 

kasvattaen, hyviä hallinto- ja palkitsemistapoja nou-

dattaen sekä osoittaen korkeaa vastuullisuutta vero- ja 

ympäristökansalaisena. Omistajatahojen yhdyshenki-

löille Cinia järjestää kahdesti vuodessa omistajainfo-

tilaisuuden, jossa yritys kuvaa toimintaansa erityisesti 

omistajien odotuksiin nähden.  
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Cinia toimii läheisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuk-

sessa eri viranomaisten kanssa esimerkiksi toimin-

taansa tarvittavissa lupaprosesseissa ja toimittamalla 

ennakkotietoa myös työn alla olevista hankkeistaan. 

 Cinian valtakunnallisen verkon kannalta kaupungit, 

kunnat ja ELY-keskukset ovat myös keskeinen sidos-

ryhmä. Samalla monet kaupungit, kunnat ja kuntayh-

tymät laitoksineen huomioidaan Cinian toiminnassa 

myös mahdollisina tulevina asiakkaina.

 Kansalaiset, yritykset ja koko yhteiskunta ovat yhä 

riippuvaisempia digitaalisista palveluista ja yhteyksis-

tä. Cinian varmennettu ja korkean käytettävyyden tar-

joava verkkoinfrastruktuuri mahdollistaa innovaatiot, 

kasvun ja kehityksen.  

 Suomessa Cinian verkko seuraa fyysiseltä sijainnil-

taan pääasiassa rautatieverkkoa ja sähkönsiirron kan-

taverkkoa.   

 Cinia ei operoi kaupallisessa toiminnassa olevia 

mobiiliverkkoja. Cinian runkoverkko tukee palvelujen 

toimittamista päätelaiteriippumattomasti.

 Suomen ja Saksan yhdistävä merikaapeli on yksi 

Suomen hallituksen ja EU:n kärkihankkeista. Kaapeli 

rakentaa osaltaan Euroopan digitaalisia sisämarkkinoi-

ta tehostamalla ja varmentamalla pohjoisten alueiden 

datayhteyksiä. Se mahdollistaa vaihtoehtoisen, suoran 

reitin entiselle Ruotsin kautta kulkevalle reitille. Koska 

C-Lion1 on lyhyempi ja suorempi, se tuo etuja pienem-

mästä latenssista eli siirtoaikaviiveestä.

 Samalla tietoliikenneyhteys vahvistaa edelleen 

Suomen asemaa idän ja lännen markkinoiden välisenä 

kauttakulkureittinä. Merikaapeli on osa Cinian kansain-

välistä runkoverkkoa. Merikaapelin kapasiteetti antaa 

kasvumahdollisuudet sekä nykyisille että uusille palve-

luille Suomessa. 



KESTÄVÄ LIIKE-
TOIMINTA CINIASSA

Cinian tavoitteena on tuoda yhteiskuntavastuu osaksi 

päivittäistä liiketoimintaa: johtamista, kehittämistä ja 

asiakasratkaisuja. Yhtiössä koetaan tärkeäksi toimia 

ympäristön kannalta kestävällä tavalla, ja kiinnittää jat-

kuvasti huomiota omaan energian kulutukseen ja ma-

teriaalitehokkuuteen. 

 Cinian suurin positiivinen yhteiskunnallinen vaikut-

tavuus tulee kuitenkin energia- ja materiaalitehokkuut-

ta parantavien tietoliikenne- ja ohjelmistopalvelujem-

me kautta. Sähkönkulutus on keskeinen tekijä Cinian 

koko toimialan ympäristövaikutuksia arvioitaessa, ja 

erilaisilla toiminnan tehokkuutta parantavilla digitali-

saatioratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi myös 

toimialan materiaalitehokkuuteen. 

 Cinian tuotteiden ja palvelujen avulla asiakkaat 

ovat jo saavuttaneet merkittäviä tuloksia oman ympä-

ristöjalanjälkensä pienentämisessä. Cinian verkossa ja 

C-Lion1-merikaapelihankkeessa on kiinnitetty erityistä 

huomiota myös rakennettavien tietoliikenneyhteyksi-

en kyberturvallisuuteen.

  Yhteiskuntavastuun integroimiseksi yhä vahvem-

min osaksi Cinian liiketoimintaa, Cinialla otettiin syk-

syllä 2016 käyttöön uusi kestävän kehityksen joh-

tamismalli. Johtamismalli pohjautuu YK:n Kestävän 

Kehityksen tavoitteisiin (UN Sustainable Development 

Goals). YK:n Kestävän Kehityksen 17 tavoitetta astuivat 

voimaan vuoden 2016 alussa. Tavoitteet sitovat kaik-

kia YK:n jäsenmaita ja yhä useammat yritykset ovat 

ottaneet ne omaa liiketoimintastrategiaansa ohjaaviksi 

tavoitteiksi. 

Cinian kestävän kehityksen ohjelmaan valittiin ne ta-

voitteet, joiden toteutumista Cinia pystyy parhaiten 

tukemaan omalla osaamisellaan, palveluillaan ja tuot-

teillaan. Valitut tavoitteet ovat:

 Näiden teemojen piirissä yhtiö asettaa välittömiä 

omaan toimintaan liittyviä tavoitteita sekä välillisiä ta-

voitteita, joilla koko liiketoiminnan positiivista vaikut-

tavuutta voidaan lisätä yhdessä Cinian asiakkaiden 

kanssa. Kullekin teemalle asetetaan KPI-mittarit, joiden 

toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti myös halli-

tukselle ja yhtiökokoukselle.

  Tavoitteeseen 3, Terveyttä ja hyvinvointia, kuuluu 

yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi tärkeänä osa-

na myös Cinian oman henkilöstön hyvinvointi. Henki-

löstön henkinen ja fyysinen vireys sekä luottamuksen 

ja arvostuksen kautta syntyvän hyvinvoinnin kehitys 

on asetettu yhdeksi lähivuosien toiminnan kehittämi-

sen painopistealueeksi. Cinia käynnistää myös har-

joittelijaohjelmia ja pyrkii aktiivisesti palkkaamaan työ-

harjoittelijoita kesälomasijaisiksi, sillä digitalisaatiosta 

elävän yrityksen tulee osaltaan huolehtia seuraavan 

sukupolven ottamisesta työelämään mukaan.

• Tavoite 3 Terveyttä ja hyvinvointia
• Tavoite 7 Edullista ja puhdasta energiaa
• Tavoite 9 Kestävää teollisuutta, 
 innovaatioita  ja infrastruktuureja

6



7

TALOUDELLINEN
VASTUU

ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA
JA KESKEISET TUNNUSLUVUT
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki yhtiöt:  

Cinia Group Oy (emoyhtiö), Cinia One Oy, Cinia Cloud 

Oy, C-Lion1 Oy, Cinia Solutions Oy sekä Cinia Cloud 

GmbH. 

 

Cinia-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 36,3 mil-

joonaa euroa. Liiketulos oli voitollinen 1,39 miljoonaa 

euroa. Osana hankinnan ja valmistuksen kiinteitä me-

noja on palkkakuluja aktivoitu erityistä varovaisuutta 

noudattaen taseeseen. Palkkakulujen aktivointi on 

esitetty tuloslaskelmassa rivillä valmistus omaan käyt-

töön.

Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta
kuvaavat seuraavat tunnusluvut:

Cinia-konserni (milj. euroa)                   2016      2015 Emoyhtiö Cinia Group Oyj                     2016     2015
(milj. euroa)

Liikevaihto 36,33 38,22

Liikevoitto/-tappio +1,39 -0,23

Liikevoitto % liikevaihdosta 3,8 % -0,6%

Oman pääoman tuotto % (ROE)  1,3 % -1,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 1,7 % -0,3 %

Omavaraisuusaste (%) 41,5 % 47,1 %

Liikevaihto 4,43 4,83

Liikevoitto/-tappio -0,84 -0,07

Liikevoitto % liikevaihdosta -18,9% -1,4 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)  -2,9 % 0,6 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) 0,0 % 0,7 %

Omavaraisuusaste (%)  43,5 % 49,0 %
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INVESTOINNIT TILIKAUDELLA

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 22,1 miljoonaa eu-

roa (2015: 42,9). Suomen verkon suoraan Euroopan 

tietoliikennekeskuksiin yhdistävään C-Lion1 -merikaa-

peliin investointiin tilikaudella 16,2 miljoonaa euroa, 

kokonaisinvestoinnin ollessa yhteensä yhteensä 64,5 

miljoonaa euroa. Cinian muuhun verkkoon tai tuoteke-

hitykseen investoitiin 5,9 miljoonaa euroa.

 Konsernin oman henkilöstön työtä investointeihin  

sisältyy 0,3 miljoonan euron arvosta. Oman työn akti- 

voinnista C-Lion1 -merikaapelin osuus on 48 tuhatta 

euroa.

VEROJALANJÄLKI

Cinian veroasioiden johtamisessa keskeisellä sijalla 

on veroriskien tunnistaminen ja välttäminen, ei verojen 

minimointi. Liiketoimintaa koskevien päätösten vero-

vaikutukset kartoitetaan, mutta päätökset tehdään en-

sisijaisesti tarkoituksenmukaisuuden ohjaamina. Tul-

kinnanvaraisissa ja verotuksen erityisasiantuntemusta 

edellyttävissä asioissa yhtiö käyttää ulkopuolisia asian-

tuntijoita oikeiden toimintatapojen varmistamiseksi.

 Konsernitasolla tuloksentasausta tehdään konser-

niavustusten puitteissa, mutta vain Cinia-yhtiöiden 

kesken, ei esimerkiksi muiden Governia–konserniin 

kuuluvien yhtiöiden välillä. 

 Tilikaudella 2016 Cinia maksoi kaikki tuloveronsa 

Suomeen, jossa Cinia harjoittaa liiketoimintaansa. Ci-

nia-konsernirakenteessa ei ole kytköksiä veroparatii-

simaihin. Viimeisimmän verovelkatodistuksen mukaan 

yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja. Yhtiöllä ei ole 

meneillään verovalitusprosesseja.

 Verot on esitetty suoriteperusteisesti. Numeeriset 

tiedot sisältävät kaikki olennaiset verolajit kattaen kon-

sernin kaikki yhtiöt. Tilikaudelta maksettavat välittömät 

ja tilitettävät verot perustuvat kirjanpidon tietoihin. Ti-

likaudelta maksettavien välillisten verojen määrä on 

tuotettu laskennallisesti kulujen tai kulutuksen perus-

teella. Välillisistä valmisteveroista on huomioitu tuotan-

non sähkömenoihin sisältyvä laskennallisesti arvioitu 

sähkövero.
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YHTEENVETO (EUR) Cinia 2016 Cinia 2015

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 2 914 498 3 468 739

Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 94 853 90 273

Tilikaudelta tilitettävät verot 9 501 522 9 831 465

Saadut avustukset 0 -111 858

VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ 12 510 873 13 278 619

LIIKEVAIHTO 36 334 714 38 218 887

TULOS ENNEN VEROJA 514 398 -332 297

LIIKEVAIHDOSTA SYNTYNYT VEROJA 34 % 35 %

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT (EUR) Cinia 2016 Cinia 2015

Tuloverot 71 874 243 619

Työnantajamaksut 2 808 418 2 870 623

Varainsiirtoverot 0 94 400

Muut verot 34 206 260 097

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ 2 914 498 3 468 739

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT (EUR) Cinia 2016 Cinia 2015

Valmisteverot 39 636 37 425

Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 46 568 43 221

Muut verot 8 649 9 627

TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHTEENSÄ 94 853 90 273

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT (EUR) Cinia 2016 Cinia 2015

Palkkaverot 4 641 284 4 794 730

Arvonlisäverot 4 860 238 5 036 735

TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ 9 501 522 9 831 465

SAADUT TUET JA AVUSTUKSET (EUR) Cinia 2016 Cinia 2015

Yritystuet 0 111 858

TILIKAUDELLA SAADUT TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ 0 111 858
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RAPORTOINTI JA VALVONTA

Cinian hallituksessa 24.3.2015 käsitelty Corporate 

Governance -ohje määrittelee yhtiön hallituksen ja 

johdon vastuun jaon, hyväksymismenettelyt, hankinta-

menettelyt, sopimusten kokoamisen ja immateriaalioi-

keuksien suojaamisen. Corporate Governance -ohje 

päivitetään vähintään kerran vuodessa, hallituksen jär-

jestäytymiskokouksen yhteydessä. 

 Konserni noudattaa tämän Corporate Gover-

nance -ohjeen lisäksi myös Governia-konsernin 

vastaavia ohjeita, ja ristiriitatilanteita varten on 

määritelty, että Governia-konsernin ohjeet syrjäyt-

tävät tämän dokumentin ohjeet. Governia-konser- 

nin julkaisema eettinen ohjeisto toimii ytimenä myös 

Cinia-konsernin toimintakulttuurin muodostamisessa 

ja arvioinnissa.

 Hallitus vastaa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkas-

tuksen ja riskien hallinnan järjestämisestä. Cinia kon-

sernin yhtiöiden sisäinen tarkastus toteutetaan Cinia 

Group Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan valvonnas-

sa. Sisäisen tarkastuksen ohjelma käynnistyi vuonna 

2016.

RISKIT JA RISKIEN HALLINTA

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on Cinian johtamis-

järjestelmän ja strategiaprosessin erottamaton osa. 

Riskienhallinnalla tarkoitetaan Ciniassa kaikkia niitä 

toimenpiteitä, joilla riskejä otetaan, poistetaan, vähen-

netään tai siirretään. Riski määritellään tapahtumak-

si, joka toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti Cinian 

tavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinta perustuu 

Ciniaa velvoittavaan lainsäädäntöön, hallituksen anta-

miin linjauksiin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuk-

siin sekä yhtiön sisäiseen riskienhallinnan ohjaukseen. 

 Riskienhallinnan päätavoitteena on tukea Cinian 

strategisten tavoitteiden ja muiden avaintavoitteiden 

saavuttamista suojaamalla niitä yllättäviltä riskeiltä. 

Kokonaisvaltainen riskienhallinta tukee myös liiketoi-

mintamahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä 

sekä vahvistaa Cinian yrityskuvaa.

 Cinian riskienhallintaprosessin keskeiset vaiheet 

ovat riskienhallinnan tavoitteiden asettaminen, riskien 

tunnistaminen, riskien analysointi ja priorisointi, riski-

enhallintatoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen, 

hallintatoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta sekä 

riskien raportointi. Riskienhallinnan keskeisten toimien 

aikataulutus on linkitetty muihin strategia- ja liiketoi-

mintasuunnittelun prosesseihin.

 Cinian hallitus omistaa ja hyväksyy kokonaisval-

taisen riskienhallinnan politiikan. Hallitus valvoo riski-

enhallinnan täytäntöönpanoa ja tehokkuutta. Yhtiön 

toimitusjohtaja vastaa siitä, että kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan prosessit on suunniteltu ja pantu täy-

täntöön tehokkaasti. Riskienhallinnan toimintamallin 

mukaisesti Cinian konsernijohtoryhmä arvioi sään-

nöllisesti yhtiön riskejä sekä johtaa riskienhallinnan 

prosessien täytäntöönpanoa. Konsernijohtoryhmän 

tukena toimii erillinen Turvallisuus- ja riskienhallinnan 

johtoryhmä.

 Cinia on vuonna 2016 päivittänyt ja julkaissut yhtiön 

turvallisuuspolitiikan, jossa määritellään yritysturvalli-

suustoiminnan päämäärät, tavoitteet ja mittarit, peri-

aatteet, roolit ja vastuut. Kaikki yhtiön työntekijät ovat 

velvoitettuja toimimaan sen mukaisesti työpaikalla ja 

sen ulkopuolella työtehtäviin liittyvissä asioissa. Turval-

lisuuspolitiikka on myös kokonaisuudessaan julkaistu 

Cinian verkkosivuilla www.cinia.fi.
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ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Cinia on asiantuntijaorganisaatio ja sen toiminta on 

palvelu- ja projektiliiketoimintaa, jossa Cinian huip-

puasiantuntijat toimittavat ja ylläpitävät mm. verkko-, 

pilvi- ja ohjelmistopalveluita.  Palveluliiketoiminnan ja 

asiakaspalvelun merkityksen korostuminen on toimi-

nut kimmokkeena Cinian toiminnan kehittämisessä, 

jonka tavoitteena on parhaan mahdollisen asiakasko-

kemuksen luominen Cinian asiakkaille. 

 

ASIAKKAIDEN KOKONAIS-
TYYTYVÄISYYS CINIAAN ON 
HYVÄLLÄ TASOLLA

40

51

9

31

NSI
Nettosuositteluindeksi: Suosittelijat – kriitikot

Suosittelijat  

Passiiviset

Kriitikot

Cinian suositteluhalukkuutta mittava nettosuosittelu-

nindeksi (NPS)  on hyvällä tasolla, Cinian NPS vuon-

na 2016 oli 31. Tutkituista toiminnan osa-alueista asi-

akkaat ovat tyytyväisimpiä Cinian Service Deskiin. 

Asiakkaiden tyytyväisyysarviot myyntiin, toimituksiin 

ja palvelupäällikön toimintaan yltävät myös konseptin 

tavoitetasolle.   

CINIAN IMAGO ON KEHITTYNYT 
POSITIIVISESTI

Tutkimuksen mukaan Asiakkaat kokevat Cinian tur-

vallisena yhteistyökumppanina, uskottavana, luotetta-

vana ja toimintavarmana sekä joustavana. Verrattuna 

vuoden 2015 tutkimuksentuloksiin on asiakkaiden ko-

konaiskuva Cinian imagosta parempi ja lähes kaikkien 

imagotekijöiden osalta kehittynyt positiivisesti.  

Taloustutkimus toteutti asiakastutkimuksen Cinia Group 

Oy:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastat-

teluina vuodenvaihteessa 2016, ja siihen vastasi yhteensä 71 

Cinia Group Oy:n asiakasta.  

    Vastaavat tutkimukset on toteutettu neljänä aiempana 

vuotena vastaavaan aikaan 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 kan-

sainväliseen malliin. 

Täysin tyytyväinen 

Hyvin tyytyväinen

Tyytyväinen

Vähemmän tyytyväinen

Tyytymätön

CSI
Kokonaistyytyväisyys: Top2Box

5969
28

3
10
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Asiakasesimerkki

Cinia-konserniin kuuluva Cinia Solutions Oy ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kehitti-

vät yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille endokrinologian laatu- ja seuranta-

järjestelmän, joka sai nimekseen Endo. 

Järjestelmään toteutettiin useita toimintaa tehostavia ominaisuuksia:

• Endokrinologin ja kirurgin välistä yhteistyötä ja tiedon siirtymistä tukevat 

hoitokortit.

• Potilasjonojen hallinta ja varmistaminen, että vastaanotolle tulevat asiakkaat 

ovat käyneet ottamassa tarvittavat laboratoriokokeet.

• Kilpirauhaspotilaiden kontrollikäyntien oirekyselyn ja laboratorio- 

lähetteen automaattinen postitus.

• Sairaskertomukseen vietävien tekstien muodostaminen järjestelmään syö-

tettyjen valintojen pohjalta automaattisesti. Vapauttaa työaikaa lääkäreiltä 

sanelusta, tekstien tarkastamisesta ja sihteereiltä kirjoittamisesta.

• Insuliinipumppujen ja verensokerin seurantalaitteiden tarpeen arviointi,  

hyväksyntä, tilaus, luovutus ja laiterekisteri.

• Järjestelmä integroituu muihin sairaalan tietojärjestelmiin ja vaihtaa tietoja 

niiden kanssa. Vältytään moninkertaiselta asioiden kirjaamiselta. 

Lähtökohtana toteutukselle oli, että järjestelmän käyttöönotto ei saa lisätä lääkärei-

den ja muun hoitohenkilökunnan työtä. Järjestelmän käyttöön kuluva aika tuli ”an-

saita” sen mahdollistamilla toimintojen tehostumisella. Haastavaan tavoitteeseen 

päästiin kehittämällä järjestelmä tiiviissä yhteistyössä järjestelmän tulevien käyttäji-

en ja Cinian ohjelmistokehityksen asiantuntijoiden kanssa.

 Projektissa käytiin läpi koko endokrinologisen poliklinikan hoitoketju ja järjes-

telmän ominaisuudet suunniteltiin tukemaan sitä mahdollisimman hyvin. Määrit-

telytyössä löydettiin myös monia tapoja tehostaa toimintaa digitalisaation mah-

dollisuuksia hyödyntämällä. Ensin otettiin käyttöön pilottiversio (MVP) rajatulle 

käyttäjäryhmälle. Saatujen kokemusten perusteella viimeisteltiin järjestelmän toi-

minnallisuus ja otettiin käyttöön tukemaan koko TAYS:n endokrinologista toimintaa.
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YMPÄRISTÖVASTUU
Cinia-konserni toimii alalla, jossa ympäristövastuulli-

suuden arvostus on merkittävä. Cinian omistajat, asi-

akkaat ja kumppanit arvostavat kestävän kehityksen 

toimintaa, ja Cinian tekemillä investoinneilla (esimer-

kiksi tietoliikenneverkot) ja tarjoamilla palveluilla (oh-

jelmisto-, pilvi- ja tietoliikennepalvelut) voidaan paran-

taan ja kehittää yritysten ja yhteiskunnan toimintaa 

vähemmillä päästöillä tai ympäristön kuormittamisella. 

 Cinian oma toiminta on vähäpäästöistä. Esimerkki-

nä voidaan mainita, että merikaapelin kautta tarjotta-

viin yhteyspalveluihin tukeutuvat datakeskukset pyrki-

vät optimoimaan energian kulutustaan ja tarjoamaan 

syntyvän lämmön lähiympäristönsä hyödynnettäväksi. 

 Suomessa datakeskusten saatavissa on verrattain 

edullista energiaa, joka on tuotettu vähäpäästöisellä 

vesivoimalla. Cinian tavoitteena on myötävaikuttaa da-

takeskusten sijoittumiseen juuri Suomeen ja Pohjois-

maihin tasapainottamaan energiatasetta koko Euroo-

pan näkökulmasta arvioituna. 

 Cinian asiakkaiden vaatimuksiin sisältyy kasvavasti 

myös ympäristönäkökohtia toimittajavalintoja tehtä-

essä. Hankkiessaan palveluita ja laitteita Cinia pyrkii 

toiminnassaan varmistamaan myös kumppaniensa ja 

alihankkijoidensa ympäristövastuullisen toiminnan.  

Esimerkiksi vanhojen laitteistojen uusimisen yhtey-

dessä ongelmajätteen tunnistaminen on tärkeätä ja 

jatkokäsittelyt sen mukaisesti.  Konsernitasolla Cinialla 

syntyvän jäteaineen määrää ja koostumusta on syste-

maattisesti alettu seurata vuodesta 2015 alkaen.

 Sähkön käyttö ja kulutus ovat keskeisiä tekijöitä Ci-

nia-konsernin toimialan ympäristövaikutuksia arvioita-

essa. Energiatehokkuudella on tärkeä merkitys myös 

liiketoiminnan taloudellisuuden kannalta. Energian 

käytön tehokkuus on yksi laitetoimittajien valintakri-

teereistä Cinia-yhtiöissä.  

 Usealla eri paikkakunnalla ja lukuisissa toimipisteis-

sä toimiva Cinia pyrkii ohjaamaan konsernin kattavalla 

matkustuspolitiikalla henkilöstöä käyttämään aktiivi-

sesti julkisia liikennevälineitä sekä yhdistelemään pa-

lavereita ja korvaamaan niitä verkkokokouksilla mah-

dollisuuksien mukaan.  

 

 

Laitetilojen sähkön kulutus:
2015: 1 661 MWh Suomi
2016: 1 739 MWh Suomi
2016: 65 MWh Saksa (arvio)
Yhteensä 1 804 MWh

Toimitilojen sähkönkulutuksesta ei ole kerätty tilastotietoa.
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Vuosina 2015 ja 2016 toteutetussa merikaapelihank-

keessa tehtiin laaja YVA-arviointi jo luvitusvaiheessa. 

Kaikkiaan hankkeesta aiheutuvaa vaikutusta ympäris-

töön pidettiin merkitykseltään vähäisenä, koska suurin 

vaikutus kohdistui kapealle vyöhykkeelle. 

Vaikutuksien merkittävyyttä arvioitaessa huomioi-

tiin, että nopeasti etenevän kaapelinlaskun vuoksi 

uudelleen sekoittuva sedimentti jakautui tasaisesti 

koko merikaapelireitille. Kalakantoihin ei kohdistunut 

lupa-arvion mukaan merkittäviä vaikutuksia. Myös-

kään hylkeisiin tai satunnaisena Suomen vesialueilla 

esiintyvään pyöriäiseen ei merikaapelihankkeella ole 

vaikutuksia. Asennustyö tehtiin hylkeiden lisääntymis-

kauden ulkopuolella, eikä reitin lähellä ole hylkeiden-

suojelualueita.

Aluevesiosuudella kaapelinlaskun arvioitiin voivan 

aiheuttaa jonkin asteista pohjaeliöstön tuhoutumista 

työskentelyalueella. Vaikutus on suurin lähellä kaa-

pelin rantautumispaikkaa ja vähenee ulkomerta koh-

ti. Koska vaikutusalue jää kapeaksi, merkitys pohjien 

ekologiseen tilaan arvioitiin vähäiseksi.

Aluevesillä reitin lähistöllä Santahaminan tasolla on 

muutamia alueellisesti merkittäviä lintujen pesimäsaa-

ria. Linnustoon ei arvioitu kohdistuvan vaikutuksia, kun 

rakennettiin saaristolintujen yleisen rauhoitusajan ul-

kopuolella. Ulkosaaristossa asennustyöt eivät aiheuta 

haittaa muuttolinnuille.

Kaapelin laskeminen merenpohjaan aiheutti lähinnä 

työnaikaista pintasedimentin häiriintymistä ja pohjan 

yläpuolisen veden laadun muutoksia. Vaikutusalue 

rajoittuu pohjan yläpuoliseen vesikerrokseen, koska 

suurimmassa osassa talousvyöhykettä merikaapelirei-

tillä esiintyy pysyvä halokliini, jolloin alusvesi ei sekoitu 

yläpuolisen vesikerroksen kanssa. Vastaava pohjan 

häiriintymisen aiheuttama sameusarvojen nousu ja 

sen rajoittuminen pohjan yläpuoliseen veteen oli kes-

keinen havainto myös aikaisemmin luvitetun ja toteu-

tetun Nord Stream –projektin rakentamisen aikaisesta 

vaikutustarkkailusta.
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59%

WEEE - Lajittelematon elektroniikka 

(Ei-tuottajayhteisö)

3%

Bat - Lyijyakut

10%

Kaapeli WEEE

26%

Fe - Sekapelti, murskattava LK3, 

jäte max 20% 

(SHR feed)

0%

WEEE - Tieto- ja teletekniset 

laitteet (IT and tele)

2%

WEEE - Keskusyksiköt 

(desktops)

0%

WEEE - Isot monitoimilaitteet 

(large multifunctional)

0%

NiAg - Uushopealeike 

(cutting)

Jäteaineet
Yht. 11 740 kgJÄTEAINEET

YHT. 11 740 kg
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SOSIAALINEN
VASTUU

Cinian henkilöstöstrategian päämääränä on edistää 

yrityksen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista. 

Palvelu- ja asiantuntijayritykselle motivoitunut ja sitou-

tunut henkilöstö on kilpailuetu. 

 Henkilöstöstrategian päätavoitteina on varmistaa 

henkilöstön saatavuus, erinomainen työntekijäkoke-

mus, sitoutuminen yritykseen ja henkilöstön jatkuva 

kehittäminen.
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Cinian yhteisen toimintamallin ja -kulttuurin kehittämi-

nen on merkittävässä roolissa henkilöstöstrategiassa. 

Tavoitteena on luoda työn tekemisen puitteet, jotka 

sujuvoittavat arkea ja mahdollistavat jokaisen työnteki-

jän onnistumisen omassa työssään riippumatta työroo-

lista tai vastuualueesta.

YHTEISEN TOIMINTAKULTTUURIN
KEHITTÄMINEN

Ciniassa tiedostetaan, että liiketoiminta usealla eri 

paikkakunnalla ja lukuisissa toimipisteissä muodostaa 

haasteen sisäiselle tiedonkululle. Henkilöstölle pide-

tään kuukausittain interaktiivinen cInfo-tilaisuus, jossa 

käsitellään ajankohtaisia asioita ja isäntänä toimii kukin 

johtoryhmän jäsen vuorollaan.

 Vuosittain järjestetään myös henkilöstöä osallistava 

Kick Off -päivä, jonka tarkoituksena on parantaa hen-

kilöstön Cinia-ymmärrystä, keskustella ajankohtaisista 

asioista sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja. 

 Cinian intranet toimii yhtiön sisäisenä viestintäka-

navana. Intranet ei tällä hetkellä vastaa koko konsernin 

tarpeita: sen uusiminen ja yhteisen tehokkaan viestin-

täfoorumin löytäminen on keskeinen tehtävä konser-

nin kolmannelle toimintavuodelle.

SISÄINEN TIEDONKULKU

25,5%

4,1%

70,2%

Toimihenkilöt

Ylemmät toimihenkilöt

Johto

Jakaantuminen henkilöstöryhmittäin 2016
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HYVINVOINTI

Ciniassa panostetaan työn ja vapaa-ajan yhteensovit-

tamiseen, joka on henkilöstölle tärkeä ja merkityksel-

linen asia. 

 Cinialaiseen kulttuuriin kuuluu olennaisena osana 

vaihtelevien elämäntilanteiden huomioiminen. Cinias-

sa pyritään siihen, että jokainen voi sovittaa yhteen 

työn, perhe-elämän ja vapaa-ajan toivomallaan taval-

la: tämän toteutumista tuetaan mm. joustavilla etätyö-

mahdollisuuksilla, tarjoamalla mahdollisuutta sairaan 

lapsen hoitopalveluun sekä joustavilla työaikakäytän-

nöillä.

 Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä asia ja sitä tue-

taan muun muassa oikeudella käyttää osa työajasta lii-

kuntaan tai muuhun hyvinvointia lisäävään toimintaan, 

liikunta- ja kulttuurituella, erittäin kattavalla hoitokulu-

vakuutuksella, mahdollisuudella oman osaamisen ja 

ammattitaidon kehittämiseen sekä moderneilla työvä-

lineillä ja -tiloilla.

 Rakentava yhteistyö johdon ja henkilöstön välillä 

on osoittautunut toimivaksi tavaksi kehittää toimintaa: 

Cinian sisäinen YT-neuvottelukunta kokoontui kuusi 

kertaa vuoden 2016 aikana.

YHDENVERTAINEN JA 
TASA-ARVOINEN KOHTELU

Cinia on yritys ja työyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan 

kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Ta-

sa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen koskee 

kaikkea toimintaa työnantajana ja myös kaikkia työyh-

teisöjen jäseniä.

 Cinia sitoutuu edistämään tasa-arvoisuutta ja yh-

denvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa 

toiminnassaan ja huomioimaan yhdenvertaisuuden 

luonnollisena osana normaalia toimintaa, strategioita 

ja suunnitelmia.
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PALKITSEMINEN

Hallituksen palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiö-

kokous. Yhtiön operatiiviseen johtoon kuuluville 

hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. 

Yhtiö ei myöskään anna hallituksen jäsenille lainoja 

tai takauksia. 

Hallituksen jäsenten mahdollisten matkakustannus-

ten osalta noudatetaan verottajan antamia ohjeita ja 

Cinia-konsernin matkustussääntöä.

Johtoryhmän tai funktioiden toimintatiimien jäsenille 

ei makseta kokouspalkkioita.

Koko yhtiötä koskevan palkitsemisjärjestelmän 

tavoitteena on kannustaa pitkäjänteiseen yhtiön 

arvoa kasvattavaan toimintaan. Palkitsemisjärjestel-

mä voi koostua yhtiön tulokseen perustuvasta koko 

henkilöstön bonuspalkkiosta ja/tai henkilökohtaisista 

bonuksista. Palkitsemisjärjestelmästä päättää hallitus, 

ja palkitsemisen ja tulospalkkauksen kehikkona toimii 

talouspoliittisen ministerivaliokunnan hyväksymä 

ohjeistus.

TIETOTURVALLISUUDEN HALLINTA CINIASSA

Cinian tarjoama kohdentuu erityisesti korkean turvalli-

suuden ja palvelutason sekä erikoisratkaisuja vaativiin 

asiakkaisiin. Liiketoiminnallinen menestyminen näissä 

asiakassegmenteissä edellyttää korkeaa tietoturval-

lisuutta niin yhtiön sisäisessä toiminnassa kuin sen 

tarjoamissa palveluissa. Tietoturvallinen työympäristö 

ja toiminta parantavat työtehtävien hoitamisen edelly-

tyksiä ja samalla vahvistavat asiakkaittemme luotta-

musta Cinian tuottamiin palveluihin.

 Tietoturvalliset palvelut ja toimintamalli ovat kes-

keinen osa Cinian yrityskuvaa, yhteiskuntavastuun 

kantamista ja liiketoiminnallisten tavoitteidemme 

täyttämistä. Cinian tietoturvallisuuden tavoitteet ja 

toimintamalli on määritetty maaliskuussa 2017 valmis-

tuneessa yhtiön tietoturvapolitiikassa.

 Tietoturvallisuuden ylläpito ja kehittäminen koh-

dentuvat tietojen ja palveluiden saatavuuteen, luot-

tamuksellisuuteen sekä eheyteen. Näiden painoarvo 

ja resursoinnit määräytyvät yrityksen johdon toimesta 

liiketoiminnallisilla päätöksillä ja perustuvat valitun 

asiakasmarkkinan tarpeiden syvälliseen tuntemiseen. 

Viranomaisasiakkaiden tarpeet Cinia täyttää sille lain-

säädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

 Cinian sisäisen toiminnan tukemiseksi yhtiössä 

ylläpidetään ohjeistusta tietoaineiston, päätelaitteiden 

ja eri viestintätapojen tietoturvallisesta käytöstä sekä 

toimitilojen turvallisuusjärjestelyistä. Yhtiön henkilös-

tölle järjestetään säännöllisesti tietoturvakoulutusta. 

Tietoturvapolitiikassa on asetettu tavoitteeksi ISO 

27001 -sertifioinnin vaatiman tietoturvallisuuden 

hallintatason saavuttaminen erikseen nimettävissä 

toiminnoissa. Tavoitteena on, että päätös sertifioinnin 

kohdentamisesta ja hakemisesta voidaan tehdä vuo-

den 2017 loppuun mennessä.

 Konsernijohtoryhmä päätti syksyllä 2015 käyn-

nistää Ciniassa systemaattisen tietoturvallisuuden 

hallintajärjestelmän rakentamisen ulkopuolisen asian-

tuntijaorganisaation tuella. Työ käynnistyi vuoden-

vaihteessa, ja maaliskuussa valmistui ensimmäinen 

GAP–analyysi, joka perusteella määritellään tarvitta-

vat jatkotoimenpiteet.

 Johto päättää toimenpidesuunnitelman tämän 

kyvykkyyden rakentamiseksi. Jatkossa järjestelmä tul-

laan rakentamaan tasolle, jolla voidaan eri päätöksellä 

lähteä hakemaan tiettyä, valittavaa tietoturvallisuus-

sertifikaattia (ISO 27001). 

MAKSETUT TULOSPALKKIOT 2016 2015

Toimihenkilöt 25 565  41 746 

Päälliköt 106 286  136 492

Johto 55 214  107 623

Kaikki yhteensä 187 065  285 861  
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KYBERTURVALLISUUSNEUVOSTON TOIMINTA

Cinia perusti keväällä 2015 Kyberturvallisuusneuvos-

ton, johon kutsuttiin jäseniksi yrityksen ulkopuolelta 

suomalaisia alan huippuosaajia. 

 Kaiken mahdollisen digitalisoituessa myös kyber-

riskit leviävät uusille elämän ja yhteiskunnan alueille. 

Neuvoston toiminnan avulla Cinia pyrkii varmista-

maan, että yhtiön ymmärrys kyberympäristön ke-

hityksestä pysyy oikeana ja että Cinia näin pystyy 

varmistamaan yhtiön sekä sen tuottamien palveluiden 

turvallisuuden. Samalla Cinia haluaa myös edistää 

kotimaisia ja kansainvälisiä toimia kyberturvallisuuden 

kehittämiseksi.

 Kyberturvallisuusneuvosto on käsitellyt muun 

muassa alan lainsäädännön kehitystä ja vaikutuksia 

Ciniaan sekä uusia kyberriskejä ja niiltä suojautu-

mista. Tunnistetuista kyberriskeistä ovat käsittelyssä 

olleet muun muassa luvattomat tiedonhankintayrityk-

set, IoT-laitteisiin liittyvät uudet riskit ja niiden hallinta, 

sekä ICT-infrastruktuurin kohdistuvat fyysiset riskit.

Kyberturvallisuusneuvosto on kahden ensimmäisen 

toimintavuoden aikana kokoontunut neljään kertaa 

vuodessa. Neuvoston toimintaan osallistuvat myös 

Cinian hallituksen ja konsernijohtoryhmän jäsenet.

TURVALLISET JA TOIMINTAVARMAT TIETOLIIKENNEPALVELUT

C-Lion1-merikaapelihankkeessa on kiinnitetty erityistä 

huomiota rakennettavan tietoliikenneyhteyden kyber-

turvallisuuteen. Käytännössä se merkitsee toteutettuja 

henkilöturvallisuusjärjestelyitä, systemaattisia optisia 

ja muita mittausjärjestelyitä, teleasemajärjestelyitä 

sekä kansainvälisten huippuasiantuntijaorganisaatioi-

den osaamisen hyödyntämistä.

 Turvallisuuden ja varautusmisjärjestelyiden raken-

tamisessa Cinia tekee läheistä yhteistyötä Viestin-

täviraston kanssa. Tietoyhteiskuntakaaren säätämä 

varautumisvelvollisuus koskee konsernissa Cinia 

Cloud Oy:ä. 
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www.cinia.fi

www.linkedin.com/company/ciniagroup

www.facebook.com/ciniagroup

www.twitter.com/ciniagroup

www.instagram.com/ciniagroup


