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YLEISTIEDOT 
YHTIÖSTÄ

Cinia on suomalainen verkko-, ohjelmisto- ja pilvipal-

veluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan mo-

nialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa 

monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhte-

yspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestel-

mien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia 

operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tie-

toliikenneverkkoja. 

 

Cinia-konsernin konsernirakenteen ja hallinnon yk-

sinkertaistamiseksi sekä toiminnan tehokkuuden li-

säämiseksi Cinia Group Oy:n, Cinia Cloud Oy:n sekä 

Cinia One Oy:n hallitukset ja omistajat päättivät sulau-

tumisen toteuttamista siten, että Cinia One Oy sekä 

Cinia Cloud Oy (sulautuvina yhtiöinä) sulautuivat Cinia 

Group Oy:hyn (vastaanottavana yhtiönä) kuluvan tili-

kauden päättyessä 31.12.2017. Edelleen, välittömästi 

ennen edellä mainitun sulautumisen täytäntöönpa-

noa Cinia-konsernissa toteutettiin myös toinen sulau-

tuminen, jossa Cinia-konserniin kuuluva yhtiö Cinia 

Solutions Oy sulautui Cinia Group Oy:n tytäryhtiöön 

Cinia One Oy:hyn osakeyhtiölain mukaisena tytäryhti-

ösulautumisena. Tytäryhtiösulautumissuunnitelmien 

ilmoitukset on rekisteröity kaupparekisteriin 27.8.2017.

Emoyhtiö Cinia Group Oy vaihtoi toiminimensä 

1.1.2018 Cinia Oy:ksi.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 6.6.2017 teke-

män päätöksen mukaisesti Cinia Group Oy on siirretty 

elokuussa 2017 Governia Oy:n omistuksesta valtion 

suoraan omistukseen ja Cinia Group Oy:n valtio-omis-

tajaohjaus on siirretty 1.9.2017 alkaen liikenne- ja vies-

tintäministeriölle. Valtion ohella Cinian omistajina ovat 

Ilmarinen ja OP Ryhmä. 

Cinia Group Oy:n omistajat ja omistusosuudet omista-

javaihdoksen jälkeen (1.9.2017 alkaen): Suomen valtio 

c/o liikenne- ja viestintäministeriö 77,528 %, Keskinäi-

nen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,236 %, OP Va-

kuutus Oy 5,618 % ja OP-Eläkekassa 5,618 %.

Tämä raportti koskee konsernin kolmatta tilikautta.
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Cinian sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö ja 

kumppanit sekä konsernin omistajatahot ja toimialo-

ja sääntelevät viranomaiset.

Cinian tärkeimpiä tehtäviä ovat Suomen kansain-

välisten ja kansallisten tietoliikenneyhteyksien mo-

nipuolistaminen ja kyberturvallisuuden lisääminen 

sekä digitalisaatioratkaisujen kehittäminen erityi-

sesti kansallisesti kriittisiä palveluja tarjoavien toi-

mijoiden avuksi. Tätä tehtävää omistajat odottavat 

yrityksen tekevän omistaja-arvoa kasvattaen, hyviä 

hallinto- ja palkitsemistapoja noudattaen sekä osoit-

taen korkeaa vastuullisuutta vero- ja yrityskansalai-

sena. Omistajatahojen yhdyshenkilöille Cinia järjes-

tää kahdesti vuodessa omistajainfotilaisuuden, jossa 

yritys kuvaa toimintaansa erityisesti omistajien odo-

tuksiin nähden.  

Cinia toimii läheisessä yhteistyössä ja vuorovai-

kutuksessa eri viranomaisten kanssa esimerkiksi 

toimintaansa tarvittavissa lupaprosesseissa ja toi-

mittamalla ennakkotietoa myös työn alla olevista 

hankkeistaan. 

SidoSryhmät ja SidoSryhmävuorovaikutuS

aSiakaSSegmentit

LiiketoimintamaLLi ja toimintaympäriStö

Cinian liiketoimintamalli jakautuu tietoliikennejär-

jestelmien rakentamiseen, ylläpitoon, valvontaan ja 

verkkoliiketoimintaan sekä ohjelmisto- ja laadunvar-

mistuspalveluihin sekä turvallisiin pilvipalveuihin, joita 

tarjotaan yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaille.

Cinialla on Suomessa yli 10 000 kilometrin mittainen 

oma optinen runkoverkko. Kansainväliset yhteydet 

Keski-Eurooppaan kulkevat vuonna 2016 käyttöön-

otetun huipputehokkaan Cinia C-Lion1 -merikaapelin 

kautta.

Yhtiö toimii Suomen ja kansainvälisillä tietoliikenteen 

ja teleoperoinnin sekä järjestelmä- ja sovelluskehi-

tyksen palvelun markkinoilla.

Cinian asiakaskunta koostuu pääosin kansainvälisistä 

korkean kapasiteetin tarpeen yrityksistä ja toisaalta taas 

kansallisista toimijoista, jotka tarvitsevat luotettavia

tiedonsiirtopalveluita, ohjelmisto- ja pilvipalveluita. 

 

Cinialla on erikoisosaamista muun muassa liikenne-, 

turvallisuus-, terveys-, finanssi-, energia- ja teolli-

suustoimialoilla sekä datakeskus- ja teleoperaattori-

asiakkaiden palvelemisessa.

 

Liikennetoimialalle Cinia toimittaa varmennettuja tie-

toliikenneyhteyksiä turvaamaan liikennejärjestelmien 

tietoliikennettä sekä teknistä operointia ja kunnossa-

pitoa niin tieliikenteessä, rautateillä, lentoasemalla, 

satamissa, teollisuudessa kuin monissa erikoiskoh-

teissa.

 

Terveys- ja hyvinvointialalle Cinia toimittaa räätälöi-

tyjä ratkaisuja laadunseurannan, raportoinnin, toimin-

nanohjauksen ja omahoidon tarpeisiin. 

 

Datakeskusliiketoiminnalle luotettavat ja varmistetut 

tietoliikenneyhteydet ovat edellytys keskeytykset-

tömän palveluympäristön luomisessa. Cinian vahva 

kuituoptinen runkoverkko Suomessa ja C-Lion1-me-

rikaapeliyhteys Saksaan takaavat suorimman ja no-

peimman reitin Eurooppaan mistä tahansa Suomessa. 

Venäjän rajalla olevat Cinian verkkoliikenteen liityntä-

pisteet mahdollistavat nopeat yhteydet aina Aasiaan 

asti.

 

Cinia tuottaa finanssialan ja taloushallinnon toimijoille 

ohjelmistojen ja sähköisten palvelujen tuotekehitystä 

konsultoinnin ja projektitoimitusten puitteissa kehit-

tämällä responsiivisia web-käyttöliittymiä, API-kehit-

tystä ja integrointeja, yksityispilvipalveluita sekä ratko-

malla vanhojen järjestelmien modernisointiin liittyviä 

haasteita sekä ohjelmistokehityksen että laadunvar-

mistuksen alueilla.

 

Cinia toimii teollisuuden tuotekehityskumppanina 

vaativissa ohjelmistokehityksen ja laadunvarmistuk-

sen tehtävissä auttaen teollisuusyrityksiä hyödyntä-

mään kullekin sopivalla tavalla digitalisaation ja Teol-

lisen Internetin (IoT) mahdollisuuksia.
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Cinian valtakunnallisen verkon kannalta kaupungit, 

kunnat ja ELY-keskukset ovat myös keskeinen sidos-

ryhmä.

Kansalaiset, yritykset ja koko yhteiskunta ovat yhä 

riippuvaisempia digitaalisista palveluista ja yhteyk-

sistä. Cinian varmennettu ja korkean käytettävyyden 

tarjoava verkkoinfrastruktuuri mahdollistaa innovaa-

tiot, kasvun ja kehityksen.  

Suomessa Cinian verkko seuraa fyysiseltä sijain-

niltaan pääasiassa rautatieverkkoa ja sähkönsiirron 

kantaverkkoa.

Cinia ei operoi kaupallisessa toiminnassa olevia mo-

biiliverkkoja. Cinian runkoverkko tukee palvelujen 

toimittamista päätelaiteriippumattomasti.

Suomen ja Saksan yhdistävä merikaapeli on ollut 

yksi Suomen hallituksen ja EU:n kärkihankkeista. 

Kaapeli rakentaa osaltaan Euroopan digitaalisia si-

sämarkkinoita tehostamalla ja varmentamalla poh-

joisten alueiden datayhteyksiä. Se mahdollistaa 

vaihtoehtoisen, suoran reitin entiselle Ruotsin kautta 

kulkevalle reitille. Koska C-Lion1 on lyhyempi ja suo-

rempi, se tuo etuja pienemmästä latenssista eli siir-

toaikaviiveestä.

Samalla tietoliikenneyhteys vahvistaa Suomen ase-

maa idän ja lännen markkinoiden välisenä kauttakul-

kureittinä. Merikaapeli on osa Cinian kansainvälistä 

runkoverkkoa. Merikaapelin kapasiteetti antaa kas-

vumahdollisuudet sekä nykyisille että uusille palve-

luille Suomessa. 

oLennaiSet tapahtumat tiLikaudeLLa

Yhtiö jatkoi C-Lion1-merikaapelijärjestelmän haaroi-

tuksen rakentamista Hangon kohdalla. Haaralla saa-

tava toinen kaapelin rantautuminen Suomeen var-

mentaa yhteyttä ja lyhentää yhteysreittiä Euroopasta 

Suomeen ja muihin Pohjoismaihin.

Cinia toi markkinoille turvallisen ja tehokkaan Lion-

cloud yksityispilvipalvelun, jossa on toteutettu help-

pokäyttöinen provisiointi ja automaatio.

Vuoden Service Desk -tittelistä kisaavat Suomen par-

haat SD-tiimit ja Cinia voitti Vuoden 2017 Service Desk 

-tittelin. Arviointiin on Kansainvälisen HDI-tukipalve-

lustandardin (The HDI Support Center Standard 2014) 

lisäksi sisällytetty ITILiä eli IT-palvelunhallinnan par-

haita käytäntöjä sekä soveltuvia osia ISO/IEC 20000 

-standardista.

Cinialle myönnettiin myös Kyberturvallisuussertifi-

kaatti – Finnish Cyber Security Certificate lokakuussa.



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 

jatkuvasti huomiota omaan energian kulutukseen ja 

materiaalitehokkuuteen. 

Cinian positiivinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus tu-

lee energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien tie-

toliikenne- ja ohjelmistopalvelujemme kautta.  

Cinian tuotteiden ja palvelujen avulla asiakkaat ovat jo 

saavuttaneet merkittäviä tuloksia oman ympäristöja-

lanjälkensä pienentämisessä.

  

Yhteiskuntavastuun integroimiseksi yhä vahvemmin 

osaksi Cinian liiketoimintaa, Cinialla otettiin vuonna 

2016 käyttöön uusi kestävän kehityksen johtamismal-

li. Johtamismalli pohjautuu YK:n Kestävän Kehityksen 

tavoitteisiin (UN Sustainable Development Goals). 

Cinian kestävän kehityksen ohjelmaan valittiin ne ta-

voitteet, joiden toteutumista Cinia pystyy parhaiten 

tukemaan omalla osaamisellaan, palveluillaan ja 

tuotteillaan.

Näiden teemojen piirissä yhtiö on asettanut toimin-

taan liittyviä tavoitteita sekä välillisiä tavoitteita, joilla 

koko liiketoiminnan positiivista vaikuttavuutta voidaan 

lisätä yhdessä Cinian asiakkaiden kanssa.

Henkilöstön henkinen ja fyysinen vireys sekä luotta-

muksen ja arvostuksen kautta syntyvän hyvinvoinnin 

kehitys on asetettu yhdeksi lähivuosien toiminnan ke-

hittämisen painopistealueeksi.

vaLitut tavoitteet ovat:

u tavoite 3 terveyttä ja hyvinvointia

u tavoite 7 edullista ja puhdasta energiaa

u tavoite 9 kestävää teollisuutta, 

 innovaatioita ja infrastruktuureja
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TALOUDELLINEN
VASTUU

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty yhtiöt: Cinia 

Group Oy (emoyhtiö), C-Lion1 Oy sekä Cinia Cloud 

GmbH. 

arvio taLoudeLLiSeSta aSemaSta ja keSkeiSet tunnuSLuvut

konSernin taLoudeLLiSta aSemaa ja tuLoSta
kuvaavat Seuraavat tunnuSLuvut:

Cinia-konserni (milj. euroa) 2017       2016

Liikevaihto 40,64 36,33

Liikevoitto/-tappio   +1,76 +1,39

Liikevoitto % liikevaihdosta   4,3 % 3,8 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)     0,7 % 1,3 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)   2,1 % 1,7 %

Omavaraisuusaste (%) 45,4 % 41,5 %

emoyhtiö Cinia group oyj   2017      2016

(milj. euroa)

Liikevaihto      4,49 4,43

Liikevoitto/-tappio     -0,93 -0,84

Liikevoitto % liikevaihdosta -20,8 % -18,9%

Oman pääoman tuotto % (ROE)      -3,1 % -2,9 %

Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)     0,1 % 0,0 %

Omavaraisuusaste (%)   38,0 %  43,5 %

Cinia-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 40,64 mil-

joonaa euroa. Liiketulos oli voitollinen 1,76 miljoonaa 

euroa. Osana hankinnan ja valmistuksen kiinteitä 

menoja on palkkakuluja aktivoitu taseeseen. Palkka-

kulujen aktivointi on esitetty tuloslaskelmassa rivillä 

valmistus omaan käyttöön.
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inveStoinnit tiLikaudeLLa

Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 7,0 miljoonaa 

euroa (2016: 22,1). 

Konsernin oman henkilöstön työtä investointeihin 

sisältyy 0,2 miljoonan euron arvosta.

verojaLanjäLki

Cinian veroasioiden johtamisessa keskeisellä sijalla 

on veroriskien tunnistaminen ja välttäminen. Liiketoi-

mintaa koskevien päätösten verovaikutukset kartoi-

tetaan, mutta päätökset tehdään tarkoituksenmukai-

suuden ohjaamina. Tulkinnanvaraisissa ja verotuksen 

erityisasiantuntemusta edellyttävissä asioissa yhtiö 

käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita oikeiden toiminta-

tapojen varmistamiseksi. 

Tilikaudella 2017 Cinia maksoi kaikki tuloveronsa Suo-

meen. Yhtiöllä ei ole maksamattomia veroja.

Verot on esitetty suoriteperusteisesti. Numeeriset 

tiedot sisältävät kaikki olennaiset verolajit. Tilikaudel-

ta maksettavat välittömät ja tilitettävät verot perus-

tuvat kirjanpidon tietoihin. Tilikaudelta maksettavien 

välillisten verojen määrä on tuotettu laskennallisesti 

kulujen tai kulutuksen perusteella. Välillisistä valmis-

teveroista on huomioitu tuotannon sähkömenoihin si-

sältyvä laskennallisesti arvioitu sähkövero.

tuhat €

Liikevaihdosta syntynyt veroja:

•  2017: 32 %

•  2016: 34 %

verojaLanjäLki

15

12

9

6

3

0

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot

Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot

Tilikaudelta tilitettävät verot

Saadut avustukset

2017
2016
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yhteenveto (teur) 2017 2016

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 2 868 2 914

Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 101 95

Tilikaudelta tilitettävät verot 10 009  9 502

Saadut avustukset 43 70 

verojaLanjäLki yhteenSä 13 021 12 511

Liikevaihto 40 637 36 335

tuLoS ennen veroja 347 514

LiikevaihdoSta Syntynyt veroja 32 % 34 %

tiLikaudeLta makSettavat väLittömät verot (teur) 2017 2016

Tuloverot 60 72

Työnantajamaksut 2 775 2 808 

Muut verot 33 34 

tiLikaudeLta makSettavat väLittömät verot yhteenSä 2 868 2 914 

tiLikaudeLta makSettavat väLiLLiSet verot (teur) 2017 2016

Valmisteverot 42 40

Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 47 47

Muut verot 11 9

tiLikaudeLta makSettavat väLiLLiSet verot yhteenSä 101 95

tiLikaudeLta tiLitettävät verot (teur)  2017 2016

Palkkaverot 4 947 4 641

Arvonlisäverot 5 062 4 860

tiLikaudeLta tiLitettävät verot yhteenSä 10 009 9 502

tiLikaudeLLa Saadut tuet ja avuStukSet (teur) 2017 2016

Avustukset ja korvaukset 43 70

tiLikaudeLLa Saadut tuet ja avuStukSet yhteenSä 43 70
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raportointi ja vaLvonta

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 valvon-

nassa. Sisäisen tarkastuksen kohteena vuonna 2017 

oli myyntiprosessin arviointi.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on Cinian johta-

misjärjestelmän ja strategiaprosessin erottamaton 

osa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan Ciniassa kaikkia 

niitä toimenpiteitä, joilla riskejä otetaan, poistetaan, 

vähennetään tai siirretään. Riski määritellään tapah-

tumaksi, joka toteutuessaan vaikuttaa negatiivisesti 

Cinian tavoitteiden saavuttamiseen. Riskienhallinta 

perustuu Ciniaa velvoittavaan lainsäädäntöön, halli-

tuksen antamiin linjauksiin, asiakkaiden kanssa teh-

tyihin sopimuksiin sekä yhtiön sisäiseen riskienhallin-

nan ohjaukseen. 

 

Riskienhallinnan päätavoitteena on tukea Cinian stra-

tegisten tavoitteiden ja muiden avaintavoitteiden 

saavuttamista suojaamalla niitä yllättäviltä riskeiltä. 

riSkit ja riSkien haLLinta

Cinian Corporate Governance -ohje (hallintokoodi) 

määrittelee yhtiön hallituksen ja johdon vastuun-

jaon, hyväksymismenettelyt, hankintamenettelyt ja 

immateriaalioikeuksien suojaamisen. Corporate Go-

vernance -ohje päivitetään vuosittain hallituksessa. 

Yhtiössä on implementoitavana myös Code of Con-

duct –ohjeistus (eettinen toimintaohje).

Kokonaisvaltainen riskienhallinta tukee liiketoimin-

tamahdollisuuksien tunnistamista ja hyödyntämistä 

sekä vahvistaa Cinian yrityskuvaa.

 

Cinian hallitus omistaa ja hyväksyy kokonaisvaltai-

sen 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 riskienhallin-

nan johtoryhmä.

Turvallisuuspolitiikka on 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 

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys Ciniaan on erittäin 

hyvällä ja myös aiempaa paremmalla tasolla. Koko-

naistyytyväisyyttä mittaava CSI (Customer Satisfaction 

Index) eli täysin ja hyvin tyytyväisten asiakkaiden osuus 

on 76. Tämä ylittää selvästi konseptin tavoitetason 65 

ja myös Taloustutkimuksen tietopankin keskiarvon 67.

Cinian suositteluhalukkuutta mittava nettosuosittelu-

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

tynyt positiivisesti aiemmasta ja on nyt 38 (vuonna 2016 

oli 31.) Tutkituista toiminnan osa-alueista asiakkaat 

ovat tyytyväisimpiä Cinian palvelupäällikön toimin-

aSiakkaiden kokonaiStyytyväiSyyS Ciniaan on erittäin hyväLLä 
ja myöS aiempaa paremmaLLa taSoLLa

Taloustutkimus toteutti asiakastutkimuksen Cinia Group 

Oy:n toimeksiannosta. Tutkimus toteutettiin puhelinhaas-

tatteluina alkuvuodesta 2018, ja siihen vastasi yhteensä 

98 Cinia Group Oy:n asiakasta.

Vastaavat tutkimukset on toteutettu viitenä vuotena vas-

taavaan aikaan ja tuloksia on verrattu näiden tutkimusten 

tuloksiin soveltuvin osin. Tutkimus on toteutettu Corpo-

rate 360° CUSTOMER –tutkimuskonseptilla, joka on Ta-

loustutkimuksen tutkimustuote asiakastyytyväisyyden ja 

asiakasuskollisuuden mittaamiseen. Konsepti perustuu 

kansainväliseen malliin.

asiakaspalvelun merkityksen korostuminen on toimi-

nut kimmokkeena Cinian toiminnan kehittämisessä, 

jonka tavoitteena on parhaan mahdollisen asiakasko-

kemuksen luominen Cinian asiakkaille. 

nSi
nettoSuoSitteLuindekSi: SuoSitteLijat - kriitikot

CSi
kokonaiStyytyväiSyyS: top2Box

6

49

65

22

2
10

4438 76Suosittelijat

passiiviset

kriitikot

täysin tyytyväinen

hyvin tyytyväinen

tyytyväinen

vähemmän

tyytyväinen

taan. Asiakkaiden tyytyväisyysarviot Service Deskiin, 

myyntiin, ratkaisuihin ja palveluihin sekä toimituksiin 

yltävät myös konseptin tavoitetasolle.

CInIAn ImAgO On kehITTYnYT POSITIIVISeSTI

Tutkimuksen mukaan Asiakkaat kokevat Cinian turval-

lisena yhteistyökumppanina, uskottavana, hyvämai-

neisena, luotettavana ja toimintavarmana sekä jous-

tavana. Verrattuna vuoden 2016 tutkimuksen tuloksiin 

on asiakkaiden kokonaiskuva Cinian imagosta parem-

pi ja useimpien imagotekijöiden osalta kehittynyt po-

sitiivisesti.
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Labkotecin ratkaisut erikoistuvat teollisuuden vaativien olosuhteiden mittaukseen ja valvontaan 

sekä niihin liittyviin palveluihin.

Yhteistyö käynnistyi tuotekehityksessä ilmenneen tarpeen perusteella, jossa mitta-/tiedonsiirto-

laitteen ohjelmiston toiminta haluttiin testata systeemitasolla. Cinian asiantuntija tarttui projektiin 

ammattitaidolla, ja vaikka aluksi lähdettiin tekemään manuaalista testausta, havaittiin projektin 

edetessä, että osia testaustoiminnasta oli mahdollista automatisoida Robot Frameworkin avulla.

Toimeksianto tehdään osana Labkotecin tuotekehitystiimiä tiiviissä yhteistyössä. Toimeksiannon 

myötä Labkotecin testaus on tehostunut ja kehitettävän järjestelmän laatu noussut.

Olemme olleet tyytyväisiä Cinian liittyvään ammattitaitoon erityisesti laadunvarmistusasioissa. 

Cinian asiantuntijoilta saa paljon kehitysehdotuksia projektin edetessä ja yhteistyö on ollut 

muutenkin sujuvaa.

- Mikko Aaltonen,

Tuotekehityspäällikkö, Labkotec Oy

LaBkoteCin tiedonSiirtoon käytettävän Laitteen
Softien teStauS automatiSoitiin

aSiakaSeSimerkki
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YMPÄRISTÖVASTUU
Cinia-konserni toimii alalla, jossa ympäristövastuulli-

suuden arvostus on merkittävä. Cinian omistajat, asi-

akkaat, kumppanit ja toimittajat arvostavat kestävän 

kehityksen toimintaa. Cinian tekemillä investoinneilla 

(esimerkiksi tietoliikenneinfrastruktuuri) ja tarjoamilla 

palveluilla (ohjelmisto-, pilvi- ja tietoliikennepalvelut) 

voidaan parantaa ja kehittää yritysten ja yhteiskunnan 

toimintaa ympäristöystävällisemmäksi esimerkiksi 

vähemmillä päästöillä, liikkumista ja logistiikkaa te-

hostavilla ratkaisuilla ja ympäristön kuormittumisen 

huomioivilla teknologiavalinnoilla. 

 

Cinian oma toiminta edistää vähäpäästöisiä ja ym-

päristöystävällisiä ratkaisuja. Esimerkkinä voidaan 

mainita, että tietoliikenneverkkojen kautta tarjottaviin 

yhteyspalveluihin tukeutuvat datakeskukset, joita to-

teutettaessa pyritään aktiivisesti optimoimaan ener-

gian kulutusta ja tarjoamaan syntyvä hukkalämpö lä-

hiympäristönsä hyödynnettäväksi. 

Suomessa datakeskusten saatavissa on verrattain 

edullista energiaa, joka on tuotettu vähäpäästöisellä 

vesivoimalla. Cinian tavoitteena on myötävaikuttaa 

datakeskusten sijoittumiseen juuri Suomeen ja Poh-

joismaihin tasapainottamaan energiatasetta laajem-

min koko Euroopan näkökulmasta arvioituna. 

 

Cinian asiakkaiden vaatimuksiin sisältyy kasvavasti 

myös ympäristönäkökohtia toimittajavalintoja teh-

täessä. Hankkiessaan palveluita ja teknisiä ratkai-

suja Cinia pyrkii toiminnassaan varmistamaan myös 

kumppaniensa ja alihankkijoidensa ja teknologia-

toimittajiensa ympäristövastuullisen toiminnan. Esi-

merkiksi vanhojen laitteistojen uusimisen yhteydessä 

ongelmajätteen tunnistaminen on tärkeää ja jatkokä-

sittelyt sen mukaisesti.  Konsernitasolla Cinialla syn-

tyvän jäteaineen määrää ja koostumusta on syste-

maattisesti alettu seurata vuodesta 2015 alkaen.

 



15

Sähkön käyttö ja kulutus ovat keskeisiä tekijöitä 

Cinia-konsernin toimialan ympäristövaikutuksia ar-

vioitaessa. Energiatehokkuudella on tärkeä merki-

tys myös liiketoiminnan taloudellisuuden kannalta. 

Energian käytön tehokkuus on yksi laitetoimittajien 

valintakriteereistä Cinia-yhtiöissä.  Cinialla on sähkö- 

ja elektroniikkaromun (SER) asiallista keräämistä ja 

käsittelyä varten palvelusopimus kumppanin kanssa, 

joka huolehtii romun asianmukaisesta jatkokäsittelys-

tä. Palvelusopimukseen sisältyy erillisenä myös tieto-

turvamateriaalin (kovalevyt, muistiyksiköt, USB-lait-

teet, levykkeet ynnä muut sellaiset) hävittäminen ja 

tähän liittyvän tuhoamisdokumentaation hallinta.

 

Usealla eri paikkakunnalla ja lukuisissa toimipisteissä 

toimiva Cinia pyrkii konsernin kattavilla tarpeellisilla 

yhteisillä käytännöillä, kuten esimerkiksi matkustus-

politiikalla, ohjaamaan henkilöstöä käyttämään aktii-

visesti julkisia liikennevälineitä sekä yhdistelemään 

palavereita ja korvaamaan niitä verkkokokouksilla 

mahdollisuuksien mukaan.

Erityisen isoina projekteina Cinia on suunnitellut ja 

toteuttanut merikaapelihankkeita vuosien 2015-2017 

aikana. Vuonna 2015-2016 toteutettiin Suomen ja 

Saksan yhdistävä C-Lion1-merikaapeli ja vuonna 2017 

siihen liittyvä Hangon merikaapelihaara. Hankkeiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin huolelli-

sesti ympäristövaikutukset ne minimoiden kaapelin 

vaikutusten kohdistuen hyvin kapealle vyöhykkeelle 

sopivalla reitillä. 

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. Aluevesiosuudella kaapelinlaskun arvi-

oitiin voivan aiheuttaa jonkin asteista pohjaeliöstön 

tuhoutumista työskentelyalueella. Vaikutus on suurin 

lähellä kaapelin rantautumispaikkaa ja vähenee ul-

komerta kohti. Koska vaikutusalue jää kapeaksi, mer-

kitys pohjien ekologiseen tilaan arvioitiin vähäiseksi. 

Saaristossa asennustöiden ei arvioitu aiheuttavan 

haittaa linnuille.

 

LaitetiLojen SähkönkuLutuS:

 2017  2016

u 1791 mWh  u 1661 mWh

 Suomi   Suomi  

u 69 mWh u 65 mWh

 Saksa  Saksa
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Weee -
tietosuoja tuhottava paperi (p5)

Weee - kovalevyt (disc drives)

Bat - Lyijyakut

kaapeli Weee

Weee -
Lajittelematon elektroniikka (ei-tuottajayhteisö)

Weee -
tieto- ja teletekniset laitteet (it and tele)

produCt

yhteenSä 2261 kg

16 %

1 %

36 %

5 %

33 %

9 %

JÄTEAINEET

16 %

9 %

33 %

5 %

36 %

1 %
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SOSIAALINEN
VASTUU

henkiLöStö

Cinian henkilöstöstrategian päämääränä on edistää 

yrityksen strategian ja liiketoiminnan tavoitteiden saa-

vuttamista. Palvelu- ja asiantuntijayritykselle motivoi-

tunut ja sitoutunut henkilöstö on kilpailuetu. 

henkiLöStömäärä

henkilöähenkilöä

aLkaneet
työSuhteet

2017

2017

2016
2016

2017

päättyneet
työSuhteet

2016
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Henkilöstöstrategian päätavoitteina on varmistaa 

henkilöstön saatavuus, erinomainen työntekijäkoke-

mus, hyvinvoiva henkilöstö sekä henkilöstön osaami-

sen jatkuva kehittäminen.
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henkiLöStön Sijoittuminen paikkakunnittain

0         10              20               30                   40                50                    60                     70                 80

vantaa, 7 hlö

imatra 1 hlö

SukupuoLijakauma, paLveLuSvuodet
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helsinki, 34 hlö

espoo, 37 hlö
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riihimäki 65 hlö

tampere, 42 hlö
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yhteiSen toiminta-
kuLttuurin kehittäminen

Cinian yhteisen toimintamallin ja -kulttuurin kehittä-

minen on olennainen osa henkilöstöstrategiaa. Ta-

voitteena on luoda työn tekemisen puitteet, jotka 

sujuvoittavat arkea ja mahdollistavat jokaisen työn-

tekijän onnistumisen omassa työssään riippumatta 

työroolista tai vastuualueesta. Cinialaisen toiminta-

kulttuurin kehittyminen varmistetaan luomalla fyysi-

nen, virtuaalinen ja sosiaalinen työympäristö ja johta-

mismallli, jotka tukevat liiketoiminnallisia tavoitteita.

SiSäinen tiedonkuLku

Ciniassa tiedostetaan, että liiketoiminta usealla eri 

paikkakunnalla ja lukuisissa toimipisteissä muodos-

taa haasteen sisäiselle tiedonkululle ja viestinnälle. 

Cinialla järjestetään kuukausittain liiketoimintakoh-

taiset kuukausi-infot sekä koko Cinian interaktiivinen 

cInfo-tilaisuus, jossa käsitellään kulloinkin yhtiön ja 

henkilöstön näkökulmasta ajankohtaisia asioita ja 

teemoja.

Vuosittain järjestetään myös henkilöstöä osallistava 

Kick Off  -päivä, jonka tarkoituksena on parantaa hen-

kilöstön Cinia-ymmärrystä, keskustella ajankohtaisis-

ta asioista sekä kehittää yhteisiä toimintatapoja. 

Cinian intranet toimii yhtiön sisäisenä viestintäkana-

vana ja täysin uusi, interaktiivinen intranet ja virtuaa-

linen kohtauspaikka otetaan käyttöön keväällä 2018.

jakaantuminen henkiLöStöryhmittäin 2017

johto

toimihenkilöt

ylemmät toimihenkilöt

3,5 %

22,9 %

73,6 %
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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 vaih-

televien elämäntilanteiden huomioiminen. Ciniassa py-

ritään siihen, että jokainen voi sovittaa yhteen työn, 

perhe-elämän ja vapaa-ajan toivomallaan tavalla: 

tämän toteutumista tuetaan mm. joustavilla etätyö-

mahdollisuuksilla, tarjoamalla mahdollisuutta sairaan 

lapsen hoitopalveluun sekä joustavilla työaikakäytän-

nöillä.

Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä asia ja sitä tuetaan 

muun muassa oikeudella käyttää osa työajasta liikun-

taan tai muuhun hyvinvointia lisäävään toimintaan, 

liikunta- ja kulttuurituella, erittäin kattavalla hoitoku-

luvakuutuksella, mahdollisuudella oman osaamisen 

ja ammattitaidon kehittämiseen sekä moderneilla 

työvälineillä ja -tiloilla.

Rakentava yhteistyö johdon ja henkilöstön välillä on 

osoittautunut toimivaksi tavaksi kehittää toimintaa: 

Cinian sisäinen YT-neuvottelukunta kokoontui neljä 

kertaa vuoden 2017 aikana.

Cinia on yritys ja työyhteisö, jossa kaikkia kohdellaan 

kunnioittavasti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 

Velvollisuus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuut-

ta koskee Cinialla kaikkea toimintaa työnantajana ja 

myös kaikkia työyhteisöjen jäseniä.

SairauSpoiSSaoLot

Sairauspoissaoloprosentti Cinia-konsernissa vuonna 

2017 oli 3,1 % (2016: 2,3 %), joka on toimialalle tyypilli-

nen. Tyypillisen kausivaihtelun lisäksi edellisvuodes-

ta kohonneessa sairauspoissaolojen määrässä näkyy 

muutamat pitkät sairauspoissaolot, jotka aiheutuivat 

vakavista sairauksista tai leikkausta vaatineista toi-

menpiteistä.

Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön ja 

Cinialla pyritään ehkäisemään työtapaturmia huo-

mioimalla työturvallisuus ohjeistuksissa ja toimiti-

laratkaisuissa. Vuonna 2017 Cinialla tapahtui kaksi 

tapaturmaa, molemmat kodin ja työpaikan välisillä 

työmatkoilla. Tapaturmataajuus vuonna 2017 oli viisi 

(2016: 5).

työtapaturmat
ja tapaturmataajuuS

Yhdenvertaisuustyön lähtökohta on, että työpaikal-

la noudatettavat menettelytavat ovat syrjimättömiä 

sekä Cinian toimintaympäristö huomioon ottaen te-

hokkaita ja tarkoituksenmukaisia.

Cinia sitoutuu edistämään tasa-arvoisuutta ja yhden-

vertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa 

toiminnassaan ja huomioimaan yhdenvertaisuuden 

luonnollisena osana normaalia toimintaa, strategioita 

ja suunnitelmia.

yhdenvertainen ja taSa-arvoinen kohteLu

haLLitukSen
SukupuoLijakauma

naiset, 2 henkilöä

miehet, 3 henkilöä

naiset, 1 henkilö
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paLkitSeminen

Hallituksen palkkiot vahvistaa varsinainen yhtiöko-

kous. Yhtiön operatiiviseen johtoon kuuluville halli-

tuksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita. Yhtiö 

ei myöskään anna hallituksen jäsenille lainoja tai 

takauksia. Hallituksen jäsenten mahdollisten mat-

kakustannusten osalta noudatetaan verottajan an-

tamia ohjeita ja Cinia-konsernin matkustussääntöä.

makSetut tuLoSpaLkkiot 2017 2016
Toimitusjohtaja 41 429  7 888 

Muut johtoryhmän jäsenet 92 555  38 000

Muu henkilökunta 518 294  141 178

Yhteensä 652 278  187 066  

Cinian tarjoama kohdentuu erityisesti korkean turvalli-

suuden ja palvelutason sekä erikoisratkaisuja vaativiin 

asiakkaisiin. Liiketoiminnallinen menestyminen näissä 

asiakassegmenteissä edellyttää korkeaa kyber- ja 

tietoturvallisuutta niin yhtiön sisäisessä toiminnas-

sa kuin sen tarjoamissa palveluissa. Tietoturvallinen 

työympäristö ja toiminta parantavat työtehtävien hoi-

tamisen edellytyksiä ja samalla vahvistavat asiakkait-

temme luottamusta Cinian tuottamiin palveluihin.

Tietoturvalliset palvelut ja toimintamalli ovat keskei-

nen osa Cinian yrityskuvaa, yhteiskuntavastuun kan-

tamista sekä liiketoiminnallisten tavoitteidemme täyt-

tämistä. Viranomaisasiakkaiden tarpeet Cinia täyttää 

sille lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukai-

sesti. Cinian tietoturvallisuuden tavoitteet ja toiminta-

malli on määritetty maaliskuussa 2017 valmistuneessa 

yhtiön tietoturvapolitiikassa.

Cinian sisäisen toiminnan tukemiseksi yhtiössä yllä-

pidetään ohjeistusta tietoaineiston, päätelaitteiden 

ja eri viestintätapojen tietoturvallisesta käytöstä sekä 

toimitilojen turvallisuusjärjestelyistä. Yhtiön henkilös-

tölle ja alihankkijoille järjestetään säännöllisesti tieto-

turvakoulutusta.

kyBer- ja tietoturvaLLiSuuden
Sekä tietoSuojan haLLinta CiniaSSa

Cinialle myönnettiin vuoden 2017 aikana kaksi yhtiön 

toiminnan turvallisuutta koskevaa tunnustusta. Tou-

kokuussa 2017 puolustusvoimat myönsi Cinialle Yri-

tysturvallisuustodistuksen osoituksena kyvystä käsi-

tellä viranomaisen salassa pidettävää tietoaineistoa 

Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (Katakri) 

edellyttämällä tavalla. Lokakuussa yhtiölle myönnet-

tiin Finnish Cyber Security Certificate (FINCSC) osoi-

tuksena kyber- ja tietoturvallisuusjärjestelyiden kor-

keasta tasosta.

Tietoturvapolitiikassa on asetettu tavoitteeksi ISO 

27001 -sertifioinnin vaatiman tietoturvallisuuden hal-

lintatason saavuttaminen erikseen nimetyssä toiminto-

kokonaisuudessa. Kehittämisprojekti on käynnistetty ja 

tavoitteena on, että päätös sertifiointiprosessin käyn-

nistämisestä voidaan tehdä vuoden 2018 loppuun 

mennessä.

Turvallisuuden ja varautusmisjärjestelyiden rakenta-

misessa Cinia tekee läheistä yhteistyötä Viestintävi-

raston kanssa. Cinia on tietoyhteiskuntakaaren mää-

rittämä varautumisvelvollinen teleyritys ja informoi 

Viestintävirastoa lakisääteisesti tietoturvallisuuteen 

liittyvistä tapahtumista.

Koko yhtiötä koskevan palkitsemisjärjestelmän tavoit-

teena on tukea strategiaa ja kannustaa pitkäjänteiseen 

yhtiön arvoa kasvattavaan toimintaan. Palkitsemisjär-

jestelmä voi koostua yhtiön tulokseen perustuvasta 

koko henkilöstön tulospalkkiosta ja/tai henkilökoh-

taisista palkkioista. Palkitsemisjärjestelmästä päättää 

hallitus, ja palkitsemisen ja tulospalkkauksen kehik-

kona toimii talouspoliittisen ministerivaliokunnan hy-

väksymä ohjeistus.
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Henkilöiden oikeus yksityisyyden suojaan on tärkeää 

ja Cinia käsittelee kaikkia hallussaan olevia henkilötie-

toja tietosuojaa koskevien lakien ja määräysten mu-

kaisesti. Cinian konsernijohtoryhmä käynnisti syksyllä 

2017 EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvän 

kyBerturvaLLiSuuSneuvoSton toiminta

Cinia perusti keväällä 2015 Kyberturvallisuusneuvos-

ton, johon kutsuttiin jäseniksi yrityksen ulkopuolelta 

suomalaisia alan huippuosaajia. Neuvoston toiminta-

malli on osoittautunut erittäin toimivaksi.

 

Kaiken mahdollisen digitalisoituessa myös kyberris-

kit leviävät uusille elämän ja yhteiskunnan alueille. 

Neuvoston toiminnan avulla Cinia pyrkii varmista-

maan, että yhtiön ymmärrys kyberympäristön kehi-

tyksestä pysyy oikeana ja että Cinia näin pystyy var-

mistamaan yhtiön sekä sen tuottamien palveluiden 

turvallisuuden. Samalla Cinia haluaa myös edistää 

kotimaisia ja kansainvälisiä toimia kyberturvallisuu-

den kehittämiseksi.

Kyberturvallisuusneuvosto on käsitellyt muun muas-

sa alan lainsäädännön kehitystä ja vaikutuksia Ciniaan, 

GDPR-projektin, jonka tarkoituksena on varmistaa, 

että Cinia täyttää tietosuoja-asetuksen mukaiset vaa-

timukset. Yhtiössä tullaan ylläpitämään ohjeistusta 

tietosuojaan liittyen ja yhtiön henkilöstölle järjeste-

tään säännöllisesti tietosuojakoulutusta.

kyberturvallisuuden kansallista johtamista ja toimi-

joita, kyberturvallisuuden ja yritysbrändin suhdetta 

sekä yhtiön verkkojen turvallisuusvalvonnan kehit-

tämistarpeita ja -toimenpiteitä. Tunnistetuista kyber-

riskeistä ovat käsittelyssä olleet muun muassa luvat-

tomat tiedonhankintayritykset, IoT-laitteisiin liittyvät 

uudet riskit ja niiden hallinta, sekä ICT-infrastruktuu-

rin kohdistuvat fyysiset riskit.

Kyberturvallisuusneuvosto on kolmen ensimmäisen 

toimintavuoden aikana kokoontunut kolmesta nel-

jään kertaa vuodessa. Neuvoston toimintaan osal-

listuvat myös Cinian hallituksen ja konsernijohtoryh-

män jäsenet.



www.cinia.fi

www.linkedin.com/company/ciniagroup

www.facebook.com/ciniagroup

www.twitter.com/ciniagroup

www.instagram.com/ciniagroup


