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Selvitys hallinnointi- ja 
ohjausjärjestelmästä 2021

Johdanto
SRV Yhtiöt Oyj (SRV tai yhtiö) on suomalainen julki-
nen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq 
Helsinki Oy:ssä� SRV:n päätöksenteossa ja hallinnoin-
nissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, 
SRV:n yhtiöjärjestystä, SRV:n hallituksen ja sen valio-
kuntien työjärjestyksiä sekä suomalaisten pörssiyhti-
öiden toimintaa sääntelevien ja valvovien yhteisöjen 
sääntöjä ja määräyksiä� Yhtiö noudattaa myös Arvo-
paperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointi-
koodia, joka tuli voimaan 1�1�2020� Hallinnointikoodi on 
saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-
sivuilla www�cgfinland�fi�

Tämä selvitys SRV:n hallinto- ja ohjausjärjes-
telmästä (CG-selvitys) on laadittu hallinnointikoodin 
hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti� 
Vuonna 2021 SRV noudatti hallinnointikoodin suosi-
tuksia poikkeuksetta�

CG-selvitys on julkistettu erillään hallituksen 
toimintakertomuksesta� Hallituksen tarkastusvalio-
kunta on käsitellyt CG-selvityksen kokouksessaan 
1�2�2022 ja yhtiön tilintarkastaja Pricewaterhouse-
Coopers Oy on tarkastanut, että CG-selvitys on an-
nettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin 
liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
telmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen 
yhtiön tilinpäätöksen kanssa� 

CG-selvitys on saatavilla yhtiön internetsivuilla 
www�srv�fi/sijoittajat/hallinnointi� CG-selvitys sisäl-
tyy lisäksi omana osionaan yhtiön vuoden 2021 vuo-
sikatsaukseen� 

Hallinnointia koskevat kuvaukset

Hallintorakenne
SRV:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yh-
tiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken� 
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen 
sisäinen tarkastus ja ulkoisesta tarkastuksesta vas-
taavat tilintarkastajat� Operatiivista liiketoimintaa to-
teuttaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avulla� 

Yhtiökokous
SRV:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osak-
keenomistajat yhtiökokouksessa� Varsinainen yhtiö-
kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä 
ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä� Varsi-
naisessa yhtiökokouksessa päätetään muun muas-
sa hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan 
sekä tilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien 
palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja konserni-
tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden 
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjoh-
tajalle sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä� 
Kokouksessa käsitellään myös muita osakeyhtiölain 
mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita sekä 
hallituksen muita asioita koskevat ehdotukset yh-
tiökokoukselle� Lisäksi käsitellään asiat, joita osak-
keenomistaja on osakeyhtiölain mukaisesti vaatinut 
käsiteltäväksi yhtiökokouksessa� Ylimääräinen yh-
tiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelli-
seksi tai kun se lain mukaan on pidettävä�

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikuntaTilintarkastaja

Sisäinen 
tarkastus
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Vuonna 2021 yhtiön varsinainen yhtiökokous pi-
dettiin 29�3�2021� Covid-19 pandemian vuoksi yhtiöko-
kous järjestettiin väliaikaisen lainsäädännön nojalla si-
ten, että osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen 
ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia äänestämäl-
lä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon kysymyksiä� 
Yhtiön hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja 
talous- ja rahoitusjohtajan etukäteen nauhoitetut esi-
tykset sekä vastaukset osakkeenomistajien kysymyk-
siin oli julkaistu ennakkoon yhtiön internetsivuilla� En-
nakkoäänestykseen osallistui 25 osakkeenomistajaa, 
jotka edustivat noin 69,85 % yhtiön osakkeista ja ää-
nistä� Kokouspaikalla läsnä olivat kokouksen puheen-
johtaja ja sihteeri� Varsinaisen yhtiökokouksen pöy-
täkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla www�srv�fi/
sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021�

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta
SRV:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti 
perustaa yhtiölle osakkeenomistajista tai osakkeen-
omistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan 
valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valin-
taa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle 
varsinaiselle yhtiökokoukselle ja vahvisti nimitystoimi-
kunnalle työjärjestyksen� 

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä� 
Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa kunkin ka-
lenterivuoden 31�8� tilanteen perusteella ovat kukin 
oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen� Yhtiön kul-
loinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikun-
nan neljäntenä jäsenenä� Nimitystoimikunnan jäsenet 
valitsevat nimitystoimikunnan puheenjohtajan ensim-
mäisessä kokouksessaan� Konsernin lakiasiainjohtaja 
toimii nimitystoimikunnan sihteerinä� Nimitystoimi-

Hallituksen jäsen Jäsen alkaen Synt. Koulutus Päätoimi
SRV:n osakkeita 
31.12.2021 1

Tomi Yli-Kyyny
puheenjohtaja

2019 1962 Dipl. ins. Caruna Networks Oy, 
toimitusjohtaja

66 000

Timo Kokkila 
varapuheenjohtaja määräys-
valtayhteisö Havu Capital 
Oy:n omistus

2010 1979 Dipl. ins. Pontos Oy,  
toimitusjohtaja

15 741 398

Heli Iisakka 2021 1968 KTM Colliers International Finland, 
talousjohtaja

0

Hannu Leinonen 2020 1962 Dipl. ins. - 0

Heikki Leppänen 2020 1957 Tekniikan lisensiaatti Yritysjohdon valmentaja ja liike-
toimintakehityksen konsultti

0

1 Osakeomistuksissa on huomioitu hallituksen jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjen omistamat yhtiön osakkeet ja osakeperusteiset 
oikeudet� Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita missään muussa SRV:n kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä�

kunnan työjärjestys kuvaa tarkemmin toimikunnan jä-
senten valintaprosessin, tehtävät ja kokouskäytännöt� 
Nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla yhtiön 
internetsivuilla  www�srv�fi/sijoittajat/hallinnointi/nimi-
tystoimikunta�

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun kaikki 
jäsenet ovat paikalla� Nimitystoimikunta tekee päätök-
sensä yksimielisesti� 

Nimitystoimikunnan jäsenet 1�1�–31�8�2021 sekä 
1�9�2021 alkaen olivat Ilpo Kokkila (hallituksen pu-
heenjohtaja, Pontos Oy), Mikko Mursula (sijoitus-
johtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), 
Timo Ritakallio (pääjohtaja, OP Ryhmä) ja Tomi 
Yli-Kyyny (hallituksen puheenjohtaja, SRV Yhtiöt 
Oyj)� Nimitystoimikunnan puheenjohtajana vuonna 
2021 toimi Ilpo Kokkila� 

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2021 aika-
na kolme kertaa� Jäsenten kokouksiin osallistumispro-
sentti oli 100� 

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärän 
ja valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut halli-
tuksen jäsenet� Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan 5–8 jäsentä� Yhtiöjärjestyksessä ei ole mää-
räyksiä hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjär-
jestyksestä� Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa va-
lintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä� Hallitus valit-
see keskuudestaan varapuheen johtajan�

SRV:n varsinainen yhtiökokous 2021 valitsi hal-
litukseen viisi jäsentä� Hallitukseen valittiin uudel-
leen jäseniksi Hannu Leinonen, Heikki Leppänen, 

Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny� Uutena jäsenenä 
hallitukseen valittiin Heli Iisakka� Yhtiökokous valit-
si Tomi Yli-Kyynyn hallituksen puheenjohtajaksi ja 
hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi 
Timo Kokkilan� Hallituksen jäsenten henkilötiedot, 
päätoimi ja osakeomistukset yhtiössä on esitelty 
yllä olevassa taulukossa� 

Nimi Jäsen ajalla Synt. Koulutus Päätoimi

Olli-Pekka Kallasvuo 
ent. varapuheenjohtaja

2011–2021 1953 VT, oikeus-tieteen tohtori h.c. Sijoittaja

Minna Alitalo 2012–2021 1962 KTM -

Vuonna 2021 hallitukseen kuuluivat lisäksi Olli-
Pekka Kallasvuo (varapuheenjohtaja vuoden 2021 
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka) ja Minna 
 Alitalo� Heidän jäsenyytensä päättyi vuoden 2021 var-
sinaisessa yhtiökokouksessa ja tiedot on yllä esitetty 
29�3�2021 tilanteen mukaisena� 

http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta
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Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuo-
sittain� Arvion tekemiseksi kukin hallituksen jäsen 
antaa riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät 
tiedot sekä esittää oman arvionsa riippumattomuu-
destaan� Tämän jälkeen hallitus arvioi jäsentensä 
riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä hallituksen 
jäsenistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja 
ketkä riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomis-
tajista� Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta 
hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti� 

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan 
29�3�2021, että hallituksen jäsenistä Heli Iisakka, 
Hannu Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny 
ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osak-
keenomistajista� Timo Kokkila ei ole riippumaton 
yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden 
erityisesti yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jä-
senyys yhtiön hallituksessa, eikä riippumaton yhtiön 
merkittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos Balti-
cista, jossa hän on toimitusjohtaja� 

Hallituksen toiminta
Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa yhtiön toi-
mintaa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun so-
vellettavan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti� 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjalli-
sen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen 
ja sen puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimin-
taperiaatteet� Hallituksen työjärjestys on saatavissa 
kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla www�srv�fi/
sijoittajat/hallinnointi/hallitus�

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen 
vahvistetun kokousaikataulun mukaisesti ja sen li-
säksi tarvittaessa� Hallituksen kokouksiin osallistuvat 
toimitusjohtaja asioiden esittelijänä ja lakiasiainjoh-

taja hallituksen sihteerinä� Muut konsernin johtoryh-
män jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin 
hallituksen kutsusta� 

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapo-
jaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tu-
losten perusteella� Vuonna 2021 arviointi toteutettiin 
itsearviointina� 

Osallistuminen kokouksiin
Vuonna 2021 SRV:n hallitus kokoontui 16 kertaa� Hal-
lituksen kokousten keskimääräinen osallistumispro-
sentti oli 95� Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituk-
sen kokouksissa viereisen taulukon mukaisesti� 

Hallituksen monimuotoisuus
Hallitus on määritellyt yhtiön hallituksen monimuo-
toisuutta koskevat periaatteet� Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta ottaa huomioon hallituksen mo-
nimuotoisuusperiaatteet valmistellessaan yhtiöko-
koukselle ehdotuksen, joka koskee hallituksen jäsen-
määrää ja jäseneksi valittavia henkilöitä� 

Monimuotoisuutta koskevat seikat ja tavoitteet
Hallituksen monimuotoisuuden tavoitteena on tukea 
yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, vahvistaa 
hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa sekä lisätä 
avointa keskustelua� Monimuotoisuusarvioinnissa 
huomioidaan yhtiön kulloisenkin tilanteen hallituk-
sen jäsenten kelpoisuudelle asettamat vaatimukset� 
Hallituksen riittävän monimuotoisuuden arvioinnissa 
huomioidaan muun muassa hallituksen jäsenten ko-
kemus, yhtiön eri liiketoimintojen tuntemus, koulutus 
sekä ikä- ja sukupuolijakauma�

Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden mu-
kaan hallituksen jäsenillä tulee olla erilaisia osaami-
sia, jotka tukevat yhtiön kulloistenkin strategisten 

tavoitteiden toteutumista� Toimialaosaamisen lisäk-
si tällaisia osaamisalueita ovat muun muassa talous 
ja rahoitus, digitaalisuus, liiketoiminnan johtaminen, 
strategioiden kehittäminen ja johtaminen sekä kan-
sainvälinen liiketoiminta� Hallituksen jäsenillä tulee 
olla riittävä koulutus, joka tukee yhtiön toimintaa 
ja tavoitteiden saavuttamista� Yhtiö pyrkii tulevai-
suudessa edistämään nykyistä tasapainoisempaa 
hallituksen jäsenten sukupuolijakaumaa� Tavoite 
huomioidaan hallituksen jäseniltä edellytettävien 
kompetenssien ohella hallituksen jäseniä koskevan 
ehdotuksen valmistelussa� 

Toimeenpano ja saavutetut tulokset
Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyt-
tyneet hyvin� Kaikilla hallituksen jäsenillä on kor-
keakoulututkinto sekä kokemusta liiketoiminnan 
johtamisesta ja strategioiden kehittämisestä ja joh-
tamisesta� Kaikki hallituksen jäsenet toimivat tai ovat 
aiemmin urallaan toimineet merkittävien yritysten 
johto- tai hallitustehtävissä eri aloilla� Hallituksessa 
on edustettuna rakentamisen, kiinteistösijoittamisen, 
talouden ja rahoituksen sekä kansainvälisen liiketoi-
minnan asiantuntemusta� Hallituksen jäsenet ovat 
eri ikäisiä� Hallituksessa on edustettuna kumpaakin 
sukupuolta, neljä miestä ja yksi nainen (29�3�2021 asti 
viisi miestä ja yksi nainen)�

Hallituksen valiokunnat 
Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusva-
liokunnan sekä HR- ja nimitysvaliokunnan� Valio kunnat 
toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mu-
kaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle� Valiokun-
nilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa� Niiden tehtävänä on 
tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita 
hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi�

Hallituksen 
jäsen

Osallistuminen/
kokousten lkm Osallistumis-%

Tomi Yli-Kyyny 
puheenjohtaja

16/16 100 %

Olli-Pekka Kallasvuo 
varapuheenjohtaja 
29.3.2021 saakka*

3/3 100 %

Timo Kokkila 
varapuheenjohtaja 
29.3.2021 alkaen

13/16 81 %

Minna Alitalo* 3/3 100 %

Heli Iisakka** 12/13 92 %

Hannu Leinonen 16/16 100 %

Heikki Leppänen 16/16 100 %

* Hallituksen jäsen 29.3.2021 saakka�
** Hallituksen jäsen 29.3.2021 alkaen�

https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/
https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/
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Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtä-
viin kuuluvien taloudellisten raportointi- ja valvonta-
tehtävien sekä tilintarkastusta koskevien asioiden 
valmistelussa� Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön 
taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle 
taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportoin-
tiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita� 
Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seu-
raa yhtiön taloudellista ja rahoituksellista asemaa, 
kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osa-
vuosikatsausluonnokset sekä seuraa ja arvioi sisäi-
sen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallin-
tajärjestelmien tehokkuutta sekä lähipiiriliiketoimien 
periaatteita ja prosesseja� Lisäksi tarkastusvaliokun-
ta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valin-
taa ja palkkiota sekä seuraa ja arvioi tilintarkastajan 
riippumattomuutta ja tilintarkastajan harjoittamaa 
muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista� 
Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on saatavissa yh-
tiön internetsivuilla www�srv�fi/sijoittajat/hallinnointi/
hallitus/valiokunnat� 

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen 
keskuudestaan valitsemista kolmesta jäsenestä� Va-
liokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumat-
tomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava 
riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista� 

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunnan kokoon-
pano yhtiökokoukseen 29�3�2021 saakka oli Minna 
 Alitalo (puheenjohtaja), Hannu Leinonen ja Timo 
Kokkila sekä 29�3�2021 lukien Heli Iisakka (puheen-
johtaja), Hannu Leinonen ja Timo Kokkila� 

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2021 aika-
na kahdeksan kertaa� Tarkastusvaliokunnan kokous-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100� 

HR- ja nimitysvaliokunta
HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokouksel-
le esitettävän palkitsemispolitiikan, toimitusjohtajan, 
toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon nimitys- ja 
palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja 
kannustinjärjestelmiä koskevia asioita� Valiokunta 
arvioi ylimmän johdon toimintaa ja valvoo seuraa-
jasuunnittelua, suunnittelee johdon ja henkilöstön 
kehittämistä sekä seuraa henkilöstötyytyväisyyttä 
ja työkykyasioita� HR- ja nimitysvaliokunnan työjär-
jestys on saatavissa yhtiön internetsivuilla www�srv�fi/
sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat�

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen 
keskuudestaan valitsemista kolmesta jäsenestä� Pal-
kitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava 
yhtiöstä riippumattomia�

Vuonna 2021 HR- ja nimitysvaliokunnan ko-
koonpano yhtiökokoukseen 29�3�2021 saakka oli 
Tomi Yli-Kyyny (puheenjohtaja), Heikki Leppänen 
ja Olli-Pekka Kallasvuo sekä 29�3�2021 lukien Tomi 
Yli-Kyyny (puheenjohtaja), Hannu Leinonen ja Heik-
ki Leppänen� 

Vuonna 2021 HR- ja nimitysvaliokunta kokoon-
tui kuusi kertaa� HR- ja nimitysvaliokunnan kokous-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100� 

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää 
SRV:n liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa 
hallintoa� Hän vastaa asioiden valmistelemisesta 
hallituksen käsiteltäväksi ja hallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta sekä hallituksen asettamien ta-
voitteiden saavuttamisesta� Toimitusjohtaja huolehtii 
yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoi-
don luotettavasta järjestämisestä� Toimitusjohtaja on 
myös konsernin johtoryhmän puheenjohtaja� Hallitus 

nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjoh-
tajan sijaisen tehtävästään�

Yhtiön toimitusjohtajana on 1�9�2019 alkaen 
toiminut diplomi-insinööri Saku Sipola (s� 1968)� Toi-
mitusjohtajan omistustiedot on kuvattu jäljempänä 
konsernin johtoryhmän omistustietojen yhteydessä� 

Toimitusjohtajan sijainen on diplomi-insinööri 
Timo Nieminen (s� 1958)� 

Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toi-
minnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa 
sekä päätöksenteossa� Johtoryhmä valmistelee myös 
yhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita� Konsernin joh-
toryhmässä käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan 
kehittämiseen ja valvontaan liittyviä asioita� Konsernin 
johtoryhmän tehtävät perustuvat yhtiön johtamisjär-
jestelmään, eikä konsernin johtoryhmällä ole lakiin tai 
yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa�

Konsernin johtoryhmään kuuluvat puheenjoh-
tajana toimitusjohtaja sekä hallituksen nimittämät 
johtoryhmän jäsenet� Jokaisella konsernin johtoryh-
män jäsenellä on oma vastuualueensa� Johtoryhmän 
sihteerinä toimii konsernin strategiasta ja riskienhal-
linnasta vastaava johtaja�

Kuvaukset sisäisen valvonnan 
menettelytavoista ja riskienhallinnan 
järjestelmien pääpiirteistä 

Riskienhallintajärjestelmä
Systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan 
liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen 
sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnis-
tamista� Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tun-

Valiokunnan 
jäsen

Osallistuminen/
kokousten lkm Osallistumis-%

Minna Alitalo 
puheenjohtaja 
29.3.2021 saakka*

2/2 100 %

Heli Iisakka 
puheenjohtaja 
29.3.2021 alkaen**

6/6 100 %

Timo Kokkila 8/8 100 %

Hannu Leinonen 8/8 100 %

Valiokunnan 
jäsen

sallistuminen/
kokousten lkm Osallistumis-%

Tomi Yli-Kyyny 
puheenjohtaja

6/6 100 %

Olli-Pekka Kallasvuo* 2/2 100 %

Hannu 
Leinonen** 

4/4 100 %

Heikki Leppänen 6/6 100 %

* Tarkastusvaliokunnan jäsen 29.3.2021 saakka�
** Tarkastusvaliokunnan jäsen 29.3.2021 alkaen� 

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat läsnä 
valiokunnan kokouksissa seuraavasti:

* HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen 29.3.2021 saakka�
** HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen 29.3.2021 alkaen� 

HR- ja nimitysvaliokunnan jäsenet olivat läsnä 
valiokunnan kokouksissa seuraavasti:

http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat
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nistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan 
liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta� Riskien-
hallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää� Se tu-
kee yrityksen arvoja, strategiaa ja tulostavoitteiden 
saavuttamista�

SRV:llä on systemaattinen ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimi-
seen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden 
toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin� Vuosit-
tainen konsernitason riskienhallintaprosessi kattaa 
yrityksen toimintaan liittyvien oleellisten riskien mää-
rittämisen, niiden merkittävyyden arvioinnin sekä 
riskien eliminoimiseen tai niiden vaikutusten vähen-
tämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun ja 
riskien hallinnoinnin vastuuhenkilöiden nimeämisen� 
Riskien ja niiden hallinnassa tarvittavien toimenpi-
teiden tilannearviointi tehdään kvartaaleittain� Eri 
toimintojen, kehityshankkeiden, rakennusprojektien 
ja sijoituskohteiden jatkuvaa riskienhallintaa suunni-
tellaan ja toteutetaan toiminto- ja kohdekohtaisesti� 
Rakennushankkeissa noudatettavat keskeiset ris-
kienhallintatoimenpiteet on viety SRV:n toimintajär-
jestelmän prosessikaavioihin ja apuvälineisiin� Yrityk-
sellä on käytössä myös sertifioidut ISO -standardin 
mukaiset laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja tur-
vallisuusjärjestelmät� 

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön 
hallituksella ja toimitusjohtajalla� Hallitus huolehtii 
siitä, että riskienhallinta huomioidaan yhtiön stra-
tegisella ja operatiivisella tasolla sekä raportoidaan 
säännösten edellyttämällä tavalla� Hallituksen riski-
enhallintatyötä tukee hallituksen tarkastusvaliokun-
ta, joka käsittelee SRV:n toiminnan riskejä ja epä-
varmuustekijöitä säännöllisesti sekä raportoi niistä 
edelleen hallitukselle� 

Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäi-
sestä liiketoiminnan ja projektien riskienhallinnan 
toteutuksesta, johtamisesta ja valvonnasta� Kon-
sernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallinta-
periaatteiden soveltamista ja kehittää konsernin-
laajuisia toimintatapoja�

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus
SRV valvoo jatkuvasti toimintojaan varmistaakseen 
liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden� Sisäisen 
valvontajärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että 
yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, rapor-
tointi on luotettavaa ja että lakeja ja säännöksiä nou-
datetaan� Sisäinen valvontajärjestelmä ei kuitenkaan 
voi antaa täyttä varmuutta siitä, että riskien toteutu-
minen voidaan estää�

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat konsernin laa-
juisesti noudatettavat yhtenäiset eettiset liiketoi-
mintaperiaatteet, päätöksentekovaltuudet sekä 
yhtiön arvot� Sisäinen valvonta rakentuu terveestä 
yritys- ja johtamiskulttuurista, eri toimintojen ja teh-
täväroolien vastuualueiden ja toimintavaltuuksien 
selkeydestä sekä määritellystä raportoinnista ja 
sen perusteista� Sisäinen valvonta perustuu erityi-
sesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, 
riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen ra-
portteihin� Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan 
laadittujen sisäisten ohjeiden, toimintapolitiikkojen 
ja tapojen avulla� Hallitus on hyväksynyt konsernin 
sisäiset päätöksentekovaltuudet�

Taloudellinen ohjaus ja valvonta
Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat 
SRV:n hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johto-
ryhmä, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallin-
to� Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin 

Nimi Synt. Koulutus Vastuualue
SRV:n osakkeita
31.12.2021 3

Saku Sipola 1968 Diplomi-insinööri Toimitusjohtaja 4 000

Timo Nieminen 1958 Diplomi-insinööri Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
Strateginen hankekehitys

776 310

Miimu Airaksinen 1972 Tekniikan tohtori Kehitysjohtaja (Elinkaariviisaus, 
vastuullisuus ja kehitys)

-

Miia Eloranta 1973 Valtiotieteiden maisteri Viestintä- ja markkinointijohtaja -

Jouni Forsman 1969 Diplomi-insinööri Johtaja, Toimitilat pääkaupunkiseutu 12 000 

Kimmo Kurki 1960 Rakennusinsinööri Johtaja, Sisäiset palvelut ja infra 32 238

Antti Nummi 1971 Yhteiskuntatieteiden maisteri Kaupallinen johtaja -

Jarkko Rantala 1986 Kauppatieteiden maisteri Talous- ja rahoitusjohtaja, Sijoittaminen 8 000

Jorma Seppä 1981 Insinööri (AMK) Johtaja, Asunnot pääkaupunkiseutu 859

Kristiina Sotka 1968 Kauppatieteiden maisteri, MSc. Politics Henkilöstöjohtaja -

Henri Sulankivi 1967 Diplomi-insinööri Johtaja, Alueyksiköt 3 000

Jussi Tuisku 1967 BA(Hons), eMBA Johtaja, Venäjän ja Viron liiketoiminta 5 000

Anu Tuomola 1974 Oikeustieteen maisteri, eMBA Lakiasiainjohtaja -

 

Konsernin johtoryhmä vuonna 20212:

2 Taulukossa on kuvattu konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet 31.12.2021 tilanteen 
mukaisina� Konsernin johtoryhmän kokoonpanossa ja vastuualueissa tapahtui vuoden 2021 aikana 
seuraavat muutokset: Miia Eloranta aloitti yhtiön viestintä- ja markkinointijohtajana 4.1.2021, Kristiina 
Sotka henkilöstöjohtajana 1.2.2021, Jouni Forsman pääkaupunkiseudun toimitiloista vastaavana 
johtajana 16.2.2021, Anu Tuomola lakiasiainjohtajana 2.8.2021 ja Jorma Seppä pääkaupunkiseudun 
asunnoista vastaavana johtajana 2.8.2021� Miimu Airaksinen aloitti yhtiön kehitysjohtajana 2.9.2021 ja 
samanaikaisesti Antti Nummen vastuualueeksi muuttui kaupallinen johtaminen (aiemmin liiketoiminnan 
kehitys)� Johtoryhmän jäsenyyden jättivät Juha Toimela 1.3.2021, Kim Jolkkonen 8.6.2021 ja Johanna 
Metsä-Tokila 31.7.2021 sekä 31.1.2022 Antti Nummi�

3 Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjen 
omistamat yhtiön osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet� Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista 
osakkeita missään muussa SRV:n kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä�
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taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistami-
sessa on kuukausittainen johdon talousraportointi ja 
sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tulok-
sen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävän en-
nusteen välillä� Ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa 
säännöllisesti taloudellista raportointia ja raportoi suo-
raan hallituksen tarkastusvaliokunnalle� 

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjes-
telmästä vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä 
controller-toiminto SRV:n konserniperiaatteiden ja 
-ohjeiden mukaisesti� Keskeinen ohjaus- ja valvon-
taprosessi toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksen-
mukaisuuden varmistamisessa on kuukausittainen 
talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi 
toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti 
ylläpidettävien rakennushankkeiden ja liiketoiminnan 
tuloksen ennusteen välillä�

Taloudellista johtamista ja toimintojen valvon-
taa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto 
ja SRV:n liiketoimintojen controller-organisaatio� 
SRV on laatinut konsernitasoiset raportointimal-
lit liiketoimintojen taloudellisen raportoinnin yhte-
näistämiseksi� Liiketoimintojen raporteilla pyritään 
varmistamaan, että valvonta kattaa kaikki tärkeät 
liiketoiminnan alueet� Näin taataan se, että mah-
dolliset poikkeamat taloudellisista tavoitteista tun-
nistetaan ja kommunikoidaan ja että niihin voidaan 
reagoida tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla vii-
veettä� Tärkeä osa rakennusprojektien ennustamis-
prosessia on controller-organisaation koordinoima 
projektikohtaisten riskien ja mahdollisuuksien tun-
nistaminen, arvottaminen ja raportointi toimenpide-
suunnitelmineen� 

Taloudellisen valvonnan toimenpiteet ovat 
myös johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja 
ohjausta� Talousraporteissa on määritelty keskeiset 

valvontamittarit, joiden tarkoitus on mitata ja tukea 
liiketoiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaistamista 
sekä valvoa annettujen tavoitteiden saavuttamista�

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta 
perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen rapor-
tointiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen� Tilin-
päätösstandardien tulkinta, soveltaminen ja noudat-
taminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, 
jonka toimintaa hallituksen tarkastusvaliokunta val-
voo� Budjetointi- ja raportointiprosessit perustuvat 
SRV:n sisäiseen ohjeistukseen, jonka määrittämises-
tä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin 
taloushallinto� Periaatteita sovelletaan yhdenmukai-
sesti koko konsernissa�

Muuta tietoa

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on osa SRV:n sisäisen valvonnan 
viitekehystä� Sisäinen tarkastus on itsenäinen, objek-
tiivinen ja konsultoiva toiminto, joka on suunniteltu luo-
maan lisäarvoa ja parantamaan yhtiön toimintoja� Si-
säisen tarkastuksen tarkoituksena on tukea hallitusta 
ja johtoa hyvän hallinnoinnin, johtamisen sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan tehokkuuden seurannassa� 
Sisäinen tarkastus suorittaa itsenäisiä tarkastuksia 
liiketoimintoihin, konserniyhtiöihin, prosesseihin ja eri-
tyisesti valittuihin kohteisiin varmistaakseen sisäisen 
valvonnan toimivuuden� Sisäisen tarkastuksen toimin-
nolla pyritään varmistamaan sisäisten politiikkojen, 
ohjeistusten ja säännösten noudattaminen� 

Sisäinen tarkastus toimii hallituksen tarkastus-
valiokunnan valvonnan alaisena ja raportoi havain-

tonsa tarkastusvaliokunnalle� Tarkastusvaliokunta 
raportoi edelleen hallitukselle� Vuosittain laaditaan 
sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma, jonka tar-
kastusvaliokunta vahvistaa ja hyväksyy� Sisäisen tar-
kastuksen painopistealueena ovat liiketoiminnan 
tunnistetut riskit� 

SRV:n sisäistä tarkastusta on vuonna 2021 hoi-
tanut valittu ulkoinen palveluntuottaja, Ernst & Young 
Oy� Rakennusprojektien tarkastukseen liittyvissä 
toimeksiannoissa Ernst & Young Oy:n apuna on toi-
minut SRV:n oma controller-organisaatio� Sisäisiä 
tarkastuksia on vuonna 2021 suoritettu sisäisen tar-
kastuksen vuosisuunnitelman mukaisesti� 

Lähipiiritoimet
SRV:n hallitus on määritellyt konsernissa noudatetta-
vat lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet, 
jotka on kirjattu SRV:n lähipiiriohjeistukseen� Ohjeissa 
määritellään SRV:n lähipiiri sekä periaatteet ja pro-
sessit lähipiirin kanssa tehtävien liiketoimien tunnis-
tamiseen ja päätöksentekoon� SRV ylläpitää luetteloa 
lähipiiriinsä kuuluvista tahoista ja on tunnistanut ta-
vanomaiseen liiketoimintaansa kuuluvia tilanteita, jois-
sa lähipiiriliiketoimia saattaa esiintyä�

Liiketoimet lähipiirin kanssa on aina valmistel-
tava korostuneen huolellisesti ja läpinäkyvästi siten, 
että liiketoimen markkinaehtoisuus ja yhtiön edun 
mukaisuus ovat arvioitavissa� Markkinaehtoisuuden 
ja kaupallisten ehtojen tavanomaisuuden arvioinnis-
sa huomioidaan alalla yleisesti noudatettavat sopi-
mus- ja markkinakäytännöt sekä yhtiön asiakkaiden 
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vastaa-
vissa sopimuksissa sovellettavat kaupalliset ehdot� 

Lähipiiriliiketoimet, jotka ovat luonteeltaan ta-
vanomaisia ja markkinaehtoisia, toteutetaan ja hy-
väksytään yhtiön sisäisten ohjeiden mukaisesti� Mikäli 

VVUOSITTAIN LAADITAAN 
SISÄISEN TARKASTUKSEN 
VUOSISUUNNITELMA, 
JONKA TARKASTUS
VALIOKUNTA VAHVISTAA 
JA HYVÄKSYY
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liiketoimi ei ole tavanomainen tai markkinaehtoinen, 
liiketoimi joko jätetään tekemättä tai viedään SRV:n 
hallituksen hyväksyttäväksi� Päätöksenteossa nouda-
tetaan osakeyhtiölain esteellisyyssäännöksiä� 

Lähipiiritoimet ja niiden arviointiperusteet rapor-
toidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle� Hallituksen 
tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi lähipiiritoimiin liit-
tyvien periaatteiden ja menettelytapojen noudatta-
mista konsernissa� SRV raportoi lähipiiritoimista sään-
nöllisesti osana taloudellista raportointia ja julkistaa 
lähipiiritoimet säännösten edellyttämällä tavalla�

Vuonna 2021 yhtiöllä ei ole ollut yhtiön tavan-
omaisesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin 
tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia lähi-
piiriliiketoimia�

Sisäpiirihallinto
Yhtiössä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväk-
symää sisäpiiriohjetta� Sisäpiiriohjeessa kuvataan 
rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön ja erityisesti 
sisäpiiritiedon käytön kiellon ja markkinoiden mani-
puloinnin kannalta olennaiset säännöt ja ohjeet sekä 
menettelytapaohjeet�

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) 
mukaisiksi johtohenkilöiksi yhtiö on määritellyt SRV:n 
hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja talous- ja rahoi-
tusjohtajan� Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on 
ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta 
heidän lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin 
liittyvästä liiketoimesta� Yhtiö julkistaa kyseiset tiedot 
pörssitiedotteella�

Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan 
tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti 
yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen 
suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstie-
dotteen tai jokaisen osavuosikatsauksen julkistamista, 

eivätkä yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsa-
uksen julkistamispäivänä (”suljettu ikkuna”)� 

Yhtiö ylläpitää ja päivittää lisäksi listaa henki-
löistä, joilla on asemansa tai oikeuksiensa perusteella 
säännöllinen pääsy julkistamattomaan taloustietoon 
(”taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat 
henkilöt”)� Suljettu ikkuna sekä siihen liittyvät velvolli-
suudet soveltuvat myös näihin henkilöihin�

Yhtiö perustaa hanke- tai tapahtumakohtaisia 
sisäpiiriluetteloita hankekohtaisen sisäpiiritiedon te-
hokasta johtamista varten� Luettelot sisältävät tiedot 
hankkeisiin osallistuvista henkilöistä� He eivät saa käy-
dä kauppaa yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä sisäpii-
rihankkeen aikana� 

Yhtiö suosittelee, että johtohenkilöiden ja talo-
udellisten katsausten valmisteluun osallistuvien hen-
kilöiden kaupankäynti rajoitetaan tilanteisiin, jolloin 
markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto yh-
tiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista tekijöistä, 
eli tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistami-
sen jälkeiseen jaksoon� Edellä mainituilta henkilöiltä 
on sisäpiiriohjeen mukaan kielletty lyhyen aikavälin 
kaupankäynti ja spekulatiiviset liiketoimet yhtiön (tai 
yhtiöön liittyvillä) rahoitusvälineillä�

Yhtiössä on sisäpiirihallinnon organisaatio, johon 
kuuluvat lakiasiainjohtaja, sisäpiirivastaava sekä sisä-
piirirekisterin hoitaja� Sisäpiirihallinto vastaa MAR:n ja 
sisäpiirisääntöjen noudattamisen päivittäisestä hallin-
noinnista ja valvonnasta� Sisäpiirihallinto toimii yhteis-
työssä yhtiön viestinnän kanssa, joka huolehtii johto-
henkilöiden liiketoimien julkistamisesta� 

Tilintarkastus
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraa-
van ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päät-

tyessä� Yhtiön tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja 
rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhtei-
sö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla 
KHT-tilintarkastaja� 

Varsinainen yhtiökokous valitsi 29�3�2021 tilintar-
kastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Enel Sintonen�

Vuonna 2021 tilintarkastajalle maksettiin tilintar-
kastuspalkkioita 357 000 euroa� Lisäksi tilintarkas-
tajalle maksettiin muista palveluista 66 000 euroa 
(mukaan lukien kaikki samaan konserniin tai ketjuun 
kuuluvat yhtiöt)� 
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Hallitus

Tomi Yli-Kyyny
s. 1962, Diplomi-insinööri 
Toimitusjohtaja, Caruna Networks Oy
Hallituksen puheenjohtaja (2020–)
HR- ja nimitysvaliokunnan  
puheenjohtaja (2020–)
Hallituksen jäsen (2019–2020)
Tarkastusvaliokunnan jäsen  
(2019–2020)

Heli Iisakka
s. 1968, KTM 
Talousjohtaja,  
Colliers International Finland
Hallituksen jäsen (2021–) 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2021–) 

Timo Kokkila
s. 1979, Diplomi-insinööri 
Toimitusjohtaja, Pontos Oy 
Hallituksen varapuheenjohtaja (2021–)
Hallituksen jäsen (2010–)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2010–)

Hannu Leinonen
s. 1962, Diplomi-insinööri
Hallituksen jäsen (2020–)
Tarkastusvaliokunnan jäsen (2020–)
HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen (2021–)

Heikki Leppänen
s. 1957, Tekniikan lisensiaatti
Yritysjohdon valmentaja ja 
liiketoimintakehityksen konsultti
Hallituksen jäsen (2020–)
HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen (2020–)

Lisätietoa hallituksen jäsenistä yhtiön sivuilla: 
www.srv.fi < Sijoittajat < Johto ja hallinto < Hallitus
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Johtoryhmä

Jorma Seppä
s. 1981, AMK-insinööri
Johtaja, Asunnot, pk-seutu
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2021.

Saku Sipola
s. 1968, Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2019.

Miia Eloranta
s. 1973, VTM
Viestintä- ja 
markkinointijohtaja
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2021.

Timo Nieminen
s. 1958, Diplomi-insinööri
Varatoimitusjohtaja, 
Strateginen hankekehitys,
toimitusjohtajan sijainen
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 1987.

Jussi Tuisku
s. 1967, BA (Hons), eMBA
Johtaja, Venäjän ja Viron 
liiketoiminta
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2019.

Kristiina Sotka
s. 1968, KTM, MSc. (Politics)
Henkilöstöjohtaja
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2021.

Jouni Forsman
s. 1969, Diplomi-insinööri
Johtaja, Toimitilat pk-seutu
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2021.

Henri Sulankivi
s. 1967, Diplomi-insinööri
Johtaja, Alueyksiköt
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2014.

Anu Tuomola
s. 1974, OTM, eMBA
Lakiasiainjohtaja
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2021.

Kimmo Kurki 
s. 1960, Rakennusinsinööri
Johtaja, Sisäiset palvelut  
ja Infra
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 1998.

Miimu Airaksinen
s. 1972, TkT
Kehitysjohtaja
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2021.

Jarkko Rantala
s. 1986, KTM
Talous- ja rahoitusjohtaja
Konsernin palveluksessa 
vuodesta 2012.

Antti Nummi, Kaupallinen johtaja, johtoryhmän jäsen ja konsernin palveluksessa 31.1.2022 saakka.
Lisätietoa johtoryhmän jäsenistä yhtiön sivuilla:
www.srv.fi < SRV yhtiönä < Yhtiön johto < Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
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Tietoa sijoittajille

Tärkeitä päivämääriä  
vuonna 2022 

Yhtiökokous 
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suun-
nitellaan pidettäväksi maanantaina 28�3�2022 klo 
16�00 alkaen� 

Sijoittajasuhdetoiminnan 
keskeiset tehtävät

SRV:n sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on tukea 
SRV:n osakkeen arvonmuodostusta sekä antaa olen-
naista ja ajankohtaista tietoa tasapuolisesti kaikille 
markkinaosapuolille� Sijoittajasuhdetoimintamme 
vastaa sijoittajaviestinnän suunnittelusta ja toteutuk-
sesta sekä yhteydenpidosta omistajiin ja analyytik-
koihin sekä järjestää sijoittajatapaamiset� 

Osavuosikatsausten, tilinpäätöstiedotteen, pörs-
sitiedotteiden ja sijoittajaesitysten tekeminen kuuluvat 
tärkeimpiin tehtäviimme� Raportoinnin lisäksi sijoitta-
jasuhdetoiminta järjestää mm� analyytikoille ja sijoit-

SRV Yhtiöt Oyj julkaisee vuonna 2022 seuraavat taloudelliset tiedotteet:

Vuoden 2021 tilinpäätöstiedote julkaistiin torstaina 3.2.2022 klo 8.30. 

Vuoden 2021 vuosikertomus (sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen) julkaistiin keskiviikkona 2.3.2022.

Vuoden 2022 tammi–maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 28.4.2022 klo 8.30.

Vuoden 2022 tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus julkaistaan torstaina 21.7.2022 klo 8.30. 

Vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan torstaina 27.10.2022 klo 8.30.

SRV:N OSAKE
SRV Oyj:n osake noteerataan Nasdaq 
Helsingissä� Yhtiöllä on yksi osakesarja� 
Osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä, 
jota ylläpitää Euroclear Finland Oy�

Listaus: Nasdaq Helsinki
Listautumispäivä: 12�6�2007
Osakkeiden lukumäärä: 263�017�341
Kaupankäyntivaluutta: euro
Listaus: Small Cap Helsinki
Kaupankäyntitunnus: SRV1V
ISIN-koodi: FI0009015309

SRV:ta seuraavat analyytikot
Olli Koponen, Inderes
Jerker Salokivi, Evli
Markku Moilanen, OP

tajille tarkoitetut puhelinkonferenssit, roadshow-ta-
paamiset, osallistumiset sijoittajaseminaareihin ja 
-tapahtumiin, sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset sekä 
pääomamarkkinapäivän (Capital Markets Day)�

Tapaamiset ja tapahtumat vuonna 2021
Vuoden aikana SRV:n edustajat kohtasivat sijoittajia 
ja analyytikoita lähinnä kvartaalitilaisuuksissa, jotka 
järjestettiin etäyhteyksillä� Median edustajat, ana-
lyytikot ja sijoittajat kutsuttiin vuosineljänneksittäin 
pidettyihin osavuosikatsaustilaisuuksiin etälähetyk-
sien välityksellä� Koronaepidemian takia fyysiset ta-
paamiset minimoitiin�

Vuoden 2021 helmikuussa SRV julkaisi uuden 
strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoit-
teensa vuosille 2021–2024� Strategia tähtää pitkä-
jänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen 
asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelu-
jen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuu-
den parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun�

Vuonna 2021 SRV ei järjestänyt pääomamark-
kinapäivää� 
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