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SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020 

Johdanto
SRV Yhtiöt Oyj (SRV tai yhtiö) noudattaa Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, joka 
tuli voimaan 1.1.2020. Hallinnointikoodi on julkisesti saa-
tavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internet-sivuilla 
www.cgfinland.fi.

SRV:n selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (CG-
selvitys) tilikaudelta 2020 on laadittu hallinnointikoodin 
hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti. CG-
selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuk-
sesta ja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa 
www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi. CG-selvitys sisältyy lisäk-
si omana osionaan yhtiön vuosikatsaukseen vuodelta 2020. 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan 
Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä kos-
kevia säännöksiä, SRV:n yhtiöjärjestystä, SRV:n hallituksen 
ja sen valiokuntien työjärjestyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n 
sääntöjä ja ohjeita. 

Hallinnointia koskevat kuvaukset
Hallintorakenne
SRV:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiöko-
kouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä 
tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen sisäinen tarkastus 
ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Ope-
ratiivista liiketoimintaa toteuttaa toimitusjohtaja konsernin 
johtoryhmän avulla.

Yhtiökokous
SRV:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomis-
tajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pidetään 
vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun 
loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa pääte-
tään muun muassa hallituksen jäsenten, hallituksen puheen-
johtajan sekä tilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien 
palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätök-
sen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä halli-

tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä taseen osoittaman 
voiton käyttämisestä. Kokouksessa käsitellään myös muita 
osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioi-
ta sekä hallituksen muita asioita koskevat ehdotukset yhtiö-
kokoukselle. Lisäksi käsitellään asiat, joita osakkeenomistaja 
on osakeyhtiölain mukaisesti vaatinut käsiteltäväksi yhtiöko-
kouksessa. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se lain mukaan on pidettävä.

Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yh-
teen ääneen. Vuonna 2020 yhtiön varsinainen yhtiökokous 
pidettiin 26.3.2020. Covid-19 -pandemiasta johtuen yhtiö-
kokouksessa hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistu-
minen rajoitettiin minimiin. Kokoukseen osallistui yhteensä 
18 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 67,98 % yhtiön 
osakkeista ja äänistä. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkir-
ja on saatavilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/ 
yhtiokokous/yhtiokokous-2020/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Vuoden 2020 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomista-
jista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitys-
toimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten 
valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdo-
tuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoi-
mikunta koostuu neljästä jäsenestä. Yhtiön kolme suurinta 
osakkeenomistajaa kunkin kalenterivuoden 31.8. tilanteen 
perusteella ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jä-
senen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii 
toimikunnan neljäntenä jäsenenä. 

Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat nimitystoimi-
kunnan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. 
Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan sih-
teerinä. Nimitystoimikunnalla on yhtiöjärjestyksen hyväk-
symä työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jä-
senten valintaprosessin, tehtävät ja kokouskäytännöt. 

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta
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Nimitystoimikunnan työjärjestys on julkisesti saatavilla osoit-
teessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun kaikki jäse-
net ovat paikalla. Nimitystoimikunta tekee päätöksensä yk-
simielisesti. 

Nimitystoimikunnan jäsenet kaudella 2020–2021 olivat 
Ilpo Kokkila (hallituksen puheenjohtaja, Pontos Oy), Mikko 
Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen), Timo Ritakallio (pääjohtaja, OP Ryhmä) ja Tomi 
Yli-Kyyny (hallituksen puheenjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj). 
Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Ilpo Kokkila. 

Nimitystoimikunta kokoontui kauden aikana yhteensä 
kolme kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat ko-
kouksiin seuraavasti:

Nimi Osallistuminen (%)
Osallistuminen 

kokouksiin

Ilpo Kokkila (pj) 100 3/3

Mikko Mursula 100 3/3

Timo Ritakallio 100 3/3

Tomi Yli-Kyyny 100 3/3

Hallitus
Hallituksen valinta ja kokoonpano
Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja muut 
hallituksen jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 
mukaan 5–8 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa 
valintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan var-
sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee kes-
kuudestaan varapuheenjohtajan.

SRV:n varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi hallituk-
seen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi 
Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Timo Kokkila ja Tomi Yli-
Kyyny. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Hannu Leinonen 
ja Heikki Leppänen. Yhtiökokous valitsi Tomi Yli-Kyynyn hal-
lituksen puheenjohtajaksi ja hallitus valitsi keskuudestaan 
varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuon. Hallituksen jä-

senten henkilötiedot, päätoimi ja osakeomistukset yhtiössä 
on esitelty yllä olevassa taulukossa. 

Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Ar-
vion tekemiseksi kukin hallituksen jäsen antaa riippumatto-
muutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä esittää oman 
arvionsa riippumattomuudestaan. Tämän jälkeen hallitus 
arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä hal-
lituksen jäsenistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja 
ketkä riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. 

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat kuusi jäsentä:

 Hallituksen jäsen Jäsen alkaen Synt. Koulutus Päätoimi
SRV:n osakkeita 
31.12.20201

Tomi Yli-Kyyny  
puheenjohtaja

2019 1962 Dipl. ins. Caruna Networks Oy, 
toimitusjohtaja

66 000

Olli-Pekka Kallasvuo  
varapuheenjohtaja

2011 1953 VT, oikeustieteen tohtori h.c. Sijoittaja 266 664

Minna Alitalo 2012 1962 KTM Nightingale Health Oy, CFO -

Hannu Leinonen 2020 1962 Dipl. ins. -

Heikki Leppänen 2020 1957 Tekniikan lisensiaatti Yritysjohdon valmentaja ja 
liiketoimintakehityksen konsultti

-

Timo Kokkila  
määräysvaltayhteisön  
Havu Capital Oy:n omistus

2010 1979 Dipl. ins. Pontos Oy, toimitusjohtaja 15 741 398

Nimi Jäsen ajalla Synt. Koulutus Päätoimi

Ilpo Kokkila  
ent. puheenjohtaja

1987–2020 1947 Dipl. ins. Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja

Juhani Hintikka 2017–2020 1966 Dipl. ins.  LEE Capital, hallituksen puheenjohtaja

Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat lisäksi Ilpo Kokkila (puheenjohtaja vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka) ja Juhani Hintikka. Heidän jäsenyytensä päättyi vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja tiedot on alla 
esitetty 26.3.2020 tilanteen mukaisena:

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta hallinnointi-
koodin suosituksen mukaisesti. 

Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenistä Minna 
Alitalo, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen, Olli-Pekka 
Kallasvuo ja Tomi Yli-Kyyny ovat riippumattomia yhtiöstä 
ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila ei ole 
riippumaton yhtiöstä kokonaisarvioinnin perusteella huomi-
oiden erityisesti yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jäse-
nyys yhtiön hallituksessa. Vuonna 2020 toteutettujen osa-
keantien jälkeen Timo Kokkila ei enää itse ole merkittävä 
osakkeenomistaja, mutta hän ei ole riippumaton yhtiön mer-

1 Mukaan lukien hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdollisesti omistamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet.

http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta/
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kittävästä osakkeenomistajasta AS Pontos Balticista, jossa 
hän on toimitusjohtaja.

Hallituksen toiminta
Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa yhtiön toimintaa 
osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lain-
säädännön ja määräysten mukaisesti. 

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjär-
jestyksen, jossa on määritelty hallituksen ja sen puheenjoh-
tajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen 
puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen työskente-
lyä siten, että hallituksen tehtävät tulevat hoidetuiksi mah-
dollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hallitus 
päättää konsernia koskevista laajakantoisista ja periaatteel-
lisesti merkittävistä asioista, joita ovat mm.

• konsernin strategian hyväksyminen ja valvonta;
• vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman hyväksyminen ja 

valvonta;
• konsernitilinpäätöksen sekä osavuosikatsausten ja 

näitä koskevien pörssitiedotteiden sekä toimintakerto-
muksen käsittely ja hyväksyminen;

• yhtiön yleinen toiminnan valvonta sisältäen mm. riskien-
hallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden hyväksy-
minen ja valvonta;

• merkittävimmistä liiketoiminnallisista asioista päättämi-
nen hallituksen hyväksymien päätöksentekovaltuuksien 
mukaisesti (tällaisia voivat olla yrityskaupat tai merkittä-
vät urakkasopimukset, investoinnit, divestoinnit ja muut 
taloudelliset sitoumukset sekä lainat, rahoitusinstru-
menttien käyttö ja vakuuksien antaminen siltä osin, kuin 
asia ei kuulu rahoitusjohdon toimivaltaan);

• johdon valtuuksien määrittäminen ja vahvistaminen;
• toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän 

jäsenten nimittäminen sekä näiden toimi- ja työsuhteen 
ehtojen ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen; 

• muiden henkilöstön palkitsemisjärjestelmien hyväksy-
minen; ja

• yhtiökokoukselle tehtävistä esityksistä päättäminen.

Hallituksen työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun 
kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. 
Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja halli-
tuksen sihteerinä toimiva lakiasiainjohtaja. Muut konsernin 
johtoryhmän jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin 
hallituksen kutsusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työs-
kentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvi-
oinnin tulosten perusteella. Arviointi toteutetaan yleensä 
itsearviointina.

Osallistuminen kokouksiin
Vuonna 2020 hallitus kokoontui 35 kertaa. Hallituksen jä-
senten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen ko-
kouksiin oli 98 %. Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituksen 
kokouksissa seuraavasti:

 Hallituksen jäsen
Osallistuminen/

kokousten lkm Osallistumis-%

Tomi Yli-Kyyny 
(puheenjohtaja)

35/35 100 %

Olli-Pekka Kallasvuo 
(varapuheenjohtaja)

35/35 100 %

Minna Alitalo 35/35 100 %

Hannu Leinonen* 15/17 88 %

Heikki Leppänen* 17/17 100 %

Timo Kokkila 34/35 97 %

Ilpo Kokkila** 18/18 100 %

Juhani Hintikka** 17/18 94 %

* Hallituksen jäsen 26.3.2020 alkaen
** Hallituksen jäsen 26.3.2020 saakka 

Hallituksen monimuotoisuus
Hallitus on määritellyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat 
periaatteet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta2 valmistelee 
yhtiökokoukselle ehdotuksen, joka koskee hallituksen jäsen-
määrää, jäseneksi valittavia henkilöitä sekä hallituksen palkki-
oita. Nimitystoimikunta ottaa huomioon hallituksen monimuo-
toisuusperiaatteet valmistellessaan ehdotusta yhtiökokoukselle. 
 
Monimuotoisuutta koskevat seikat ja tavoitteet
Hallituksen monimuotoisuuden tavoitteena on tukea yhtiön lii-
ketoimintaa ja sen kehittämistä, vahvistaa hallituksen toimintaa 
ja päätöksentekoa sekä lisätä avointa keskustelua. Monimuo-
toisuusarvioinnissa huomioidaan yhtiön kulloisenkin tilanteen 
hallituksen jäsenten kelpoisuudelle asettamat vaatimukset. 
Hallituksen riittävän monimuotoisuuden arvioinnissa huomi-
oidaan mm. hallituksen jäsenten kokemus, yhtiön eri liiketoi-
mintojen tuntemus, koulutus sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden mukaan hal-
lituksen jäsenillä tulee olla erilaisia osaamisia, jotka tukevat 
yhtiön kulloistenkin strategisten tavoitteiden toteutumista. 
Toimialaosaamisen lisäksi tällaisia osaamisalueita ovat muun 
muassa talous ja rahoitus, digitaalisuus, liiketoiminnan johtami-
nen, strategioiden kehittäminen ja johtaminen sekä kansainvä-
linen liiketoiminta. Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä koulu-
tus, joka tukee yhtiön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. 
Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa edistämään nykyistä tasapainoi-
sempaa hallituksen jäsenten sukupuolijakaumaa. Tavoite huo-
mioidaan hallituksen jäseniltä edellytettävien kompetenssien 
ohella hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelussa. 

Toimeenpano ja saavutetut tulokset
Monimuotoisuutta koskevat tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. 
Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulututkinto sekä ko-
kemusta liiketoiminnan johtamisesta ja strategioiden kehittä-
misestä ja johtamisesta. Kaikki hallituksen jäsenet toimivat tai 
ovat aiemmin urallaan toimineet merkittävien yritysten joh-

https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/
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to- tai hallitustehtävissä eri aloilla. Hallituksessa on edustet-
tuna rakentamisen, kiinteistösijoittamisen ja kansainvälisen 
liiketoiminnan asiantuntemusta. Hallituksen jäsenet ovat eri 
ikäisiä. Hallituksessa on edustettuna kumpaakin sukupuolta, 
viisi miestä ja yksi nainen. Toistaiseksi tasapainoisemman su-
kupuolijakauman toteuttamisessa ei ole edistytty.

Hallituksen valiokunnat 
Yleistä
Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokun-
nan sekä HR- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat toimivat 
hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja ra-
portoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä 
päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyösken-
telyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen 
päätettäviksi.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtäviin kuu-
luvien taloudellisten raportointi- ja valvontatehtävien sekä 
tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelussa. Tarkas-
tusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja val-
mistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, ta-
lousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä 
asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seu-
raa yhtiön taloudellista ja rahoituksellista asemaa, kuulee 
tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsaus-
luonnokset sekä seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan, sisäi-
sen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta 
sekä lähipiiriliiketoimien periaatteita ja prosesseja. Lisäksi 
tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintar-
kastajan valintaa sekä seuraa ja arvioi tilintarkastajan riip-

pumattomuutta ja tilintarkastajan harjoittamaa muiden kuin 
tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvaliokunnan 
työjärjestys on saatavissa osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/
hallinnointi/hallitus/valiokunnat.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudes-
taan valitsemista kolmesta jäsenestä.  Vuonna 2020 tarkastus-
valiokunnan kokoonpano yhtiökokoukseen 26.3.2020 saakka 
oli Minna Alitalo (puheenjohtaja), Timo Kokkila ja Tomi Yli-
Kyyny sekä yhtiökokouksesta 26.3.2020 lukien Minna Alitalo 
(puheenjohtaja), Hannu Leinonen ja Timo Kokkila. 

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana yh-
deksän kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumis-
prosentti kokouksiin oli 96. Valiokunnan jäsenet olivat läsnä 
valiokunnan kokouksissa seuraavasti:

 Valiokunnan jäsen
Osallistuminen/

kokousten lkm Osallistumis-%

Minna Alitalo  
(puheenjohtaja)

9/9 100 %

Timo Kokkila 9/9 100 %

Hannu Leinonen* 4/5 80 %

Tomi Yli-Kyyny** 4/4 100 %

* Tarkastusvaliokunnan jäsen 26.3.2020 alkaen
** Tarkastusvaliokunnan jäsen 26.3.2020 saakka 

HR- ja nimitysvaliokunta
HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esi-
tettävän palkitsemispolitiikan, toimitusjohtajan, toimitusjoh-
tajan sijaisen ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita 
sekä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä kos-
kevia asioita. Valiokunta arvioi ylimmän johdon toimintaa ja 

2 Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmisteli vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen koskien 
hallituksen jäsenmäärää, jäseneksi valittavia henkilöitä sekä hallituksen palkkioita.

3  Vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka HR- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä oli myös hallituksen kokoonpanoa sekä palkkioita koskevan ehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle. Vuoden 2020  
varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

valvoo seuraajasuunnittelua, suunnittelee johdon ja henki-
löstön kehittämistä sekä seuraa henkilöstötyytyväisyyttä 
ja työkykyasioita.3 HR- ja nimitysvaliokunnan työjärjestys 
on saatavissa osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/
hallitus/valiokunnat.

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen kes-
kuudestaan valitsemista kolmesta jäsenestä.  Vuonna 2020 
HR- ja nimitysvaliokunnan kokoonpano yhtiökokoukseen 
26.3.2020 saakka oli Ilpo Kokkila (puheenjohtaja), Juhani 
Hintikka ja Olli-Pekka Kallasvuo sekä yhtiökokouksesta 
26.3.2020 lukien Tomi Yli-Kyyny (puheenjohtaja), Olli-Pekka 
Kallasvuo ja Heikki Leppänen. 

Vuonna 2020 HR- ja nimitysvaliokunta kokoontui kuusi 
kertaa. HR- ja nimitysvaliokunnan jäsenten osallistumispro-
sentti kokouksiin oli 100. Valiokunnan jäsenet olivat läsnä va-
liokunnan kokouksissa seuraavasti:

Valiokunnan jäsen
Osallistuminen/

kokousten lkm Osallistumis-%

Tomi Yli-Kyyny (puheen-
johtaja)*

5/5 100 %

Olli-Pekka Kallasvuo 6/6 100 %

Heikki Leppänen* 5/5 100 %

Ilpo Kokkila** 1/1 100 %

Juhani Hintikka** 1/1 100 %

* HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen 26.3.2020 alkaen
** HR- ja nimitysvaliokunnan jäsen 26.3.2020 saakka

http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/valiokunnat
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Konsernin johtoryhmä vuonna 20204

Nimi Synt. Koulutus Vastuualue
SRV:n osakkeita 
31.12.2020

Saku Sipola 1968 Diplomi-insinööri Toimitusjohtaja 4 000

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

776 310

Juha Toimela 1963 Diplomi-insinööri, MBA Varatoimitusjohtaja, Toimitilat,  
pääkaupunkiseutu

41 316

Kim Jolkkonen 1971 Tekniikan lisensiaatti Johtaja, Asunnot pääkaupunkiseutu -

Maija Karhusaari 1972 Kauppatieteiden maisteri Viestintä- ja markkinointijohtaja 700

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

Johanna Metsä-Tokila 1977 Oikeustieteen kandidaatti,  
varatuomari

Lakiasiainjohtaja 50 016

Antti Nummi 1971 Yhteiskuntatieteiden maisteri Johtaja, Liiketoiminnan kehitys -

Ilkka Pitkänen 1966 Kauppatieteiden maisteri Talous- ja rahoitusjohtaja 40 000

Jarkko Rantala 1986 Kauppatieteiden maisteri Johtaja, Sijoittaminen 8 000

Henri Sulankivi 1967 Diplomi-insinööri Johtaja, Alueyksiköt 3 000

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

4  Taulukossa on kuvattu konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet 31.12.2020 tilanteen mukaisina. Konsernin johtoryhmän kokoonpa-
nossa ja vastuualueissa tapahtui muutoksia 3.12.2020, jolloin Henri Sulankivi nimitettiin johtoryhmään vastuualueenaan Aluetoiminta. Samassa 
yhteydessä Juha Toimelan vastuualueeksi muuttui Toimitilat, pääkaupunkiseutu (aiemmin Toimitilat, Aluetoiminta ja Infra) ja Kimmo Kurjen 
vastuualueeksi määritettiin Sisäiset palvelut ja Infra (aiemmin Sisäiset palvelut). Konsernin johtoryhmä uudistui edelleen 1.1.2021 alkaen, jolloin 
Jarkko Rantala siirtyi aiemman vastuualueensa lisäksi yhtiön talous- ja rahoitusjohtajaksi. Miia Eloranta nimitettiin yhtiön viestintä- ja markki-
nointijohtajaksi 4.1.2021 alkaen, Kristiina Sotka henkilöstöjohtajaksi 1.2.2021 alkaen ja Jouni Forsman johtajaksi Toimitilat, pääkaupunkiseutu 
16.2.2021 alkaen (Juha Toimela jäi pois johtoryhmästä 1.3.2021). 

Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä 
omistamat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista osakkeita missään muussa SRV:n kanssa 
samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää SRV:n liike-
toimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Hän vas-
taa asioiden valmistelemisesta hallituksen käsiteltäväksi ja 
hallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä hallituksen 
asettamien tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtaja 
huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoi-
don luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja on myös 
konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja 
vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen teh-
tävästään.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.9.2019 alkaen toiminut dip-
lomi-insinööri Saku Sipola (s. 1968). Toimitusjohtajan omistus-
tiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän omistus-
tietojen yhteydessä. 

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

Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan 
suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä pää-
töksenteossa. Johtoryhmä valmistelee myös Yhtiön hal-
lituksessa käsiteltäviä asioita. Konsernin johtoryhmässä 
käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan kehittämiseen 
ja valvontaan liittyviä asioita. Konsernin johtoryhmän tehtä-
vät perustuvat yhtiön johtamisjärjestelmään, eikä konsernin 
johtoryhmällä ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa 
toimivaltaa.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana toi-
mitusjohtaja sekä hallituksen nimittämät johtoryhmän jä-
senet. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on oma 
vastuualueensa. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin ke-
hitysjohtaja.
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Kuvaukset sisäisen valvonnan 
menettelytavoista ja riskienhallinnan 
järjestelmien pääpiirteistä 

Riskienhallintajärjestelmä
Systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimin-
taa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan 
uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja 
toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajois-
sa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. 
Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tu-
kee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden 
saavuttamista.

SRV:llä on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähes-
tymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tar-
vittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja 
toiminnan raportointiin. Vuosittainen konsernitason riskien-
hallintaprosessi kattaa yrityksen toimintaan liittyvien oleel-
listen riskien määrittämisen, riskien tilannearvioinnin sekä 
riskien eliminoimiseen tai niiden vaikutusten vähentämiseen 
tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun. Prosessissa havai-
tut riskit pisteytetään eri kriittisyysluokkiin. Eri toimintojen, 
kehityshankkeiden, rakennusprojektien ja sijoituskohteiden 
jatkuvaa riskienhallintaa suunnitellaan ja toteutetaan toimin-
to- ja kohdekohtaisesti. Rakennushankkeissa noudatettavat 
keskeiset riskienhallintatoimenpiteet on viety SRV:n toimin-
tajärjestelmän prosessikaavioihin ja apuvälineisiin. Yrityksellä 
on käytössä myös sertifioidut ISO-standardin mukaiset laa-
tu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. 

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksel-
la ja toimitusjohtajalla. Hallitus huolehtii siitä, että riskien-
hallinta huomioidaan strategisella ja operatiivisella tasolla. 
Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riske-
jä koskevan raportin neljännesvuosittain, ja raportoi asiasta 
edelleen hallitukselle. Operatiivisella johdolla on vastuu päi-
vittäisestä liiketoiminnan ja projektien riskienhallinnan toteu-

tuksesta, johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhal-
lintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista 
ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus
SRV valvoo jatkuvasti toimintojaan varmistaakseen liike-
toimintansa tuloksen luotettavuuden. Sisäisen valvontajär-
jestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on 
tehokasta ja tuloksellista, raportointi on luotettavaa ja että 
lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Sisäinen valvontajärjes-
telmä ei kuitenkaan voi antaa täyttä varmuutta siitä, että ris-
kien toteutuminen voidaan estää.

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat konsernin laajuisesti 
noudatettavat yhtenäiset liiketoimintaperiaatteet, pää-
töksentekovaltuudet sekä yhtiön arvot. Sisäinen valvon-
ta rakentuu terveestä yritys- ja johtamiskulttuurista sekä 
määritellystä raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen 
valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, joh-
don raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuk-
sen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan 
laadittujen sisäisten ohjeiden, toimintapolitiikkojen ja -ta-
pojen avulla. 

Taloudellinen ohjaus ja valvonta
Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat 
 SRV:n hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryh-
mä, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallinto. Kes-
keinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin taloudellisen 
raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa on kuukausit-
tainen johdon talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä 
analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti 
ylläpidettävän ennusteen välillä. Ulkopuolinen tilintarkastaja 
tarkastaa säännöllisesti taloudellista raportointia ja raportoi 
suoraan tarkastusvaliokunnalle. 

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä 
vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-toimin-

to SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. 
Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi toimintojen tehok-
kuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa on 
kuukausittainen talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä 
analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti 
ylläpidettävien rakennushankkeiden ja liiketoiminnan tulok-
sen ennusteen välillä.

Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tuke-
vat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n liike-
toimintojen controller-organisaatio. SRV on laatinut kon-
sernitasoiset raportointimallit liiketoimintojen taloudellisen 
raportoinnin yhtenäistämiseksi. Liiketoimintojen raporteil-
la pyritään varmistamaan, että valvonta kattaa kaikki tär-
keät liiketoiminnan alueet. Näin taataan se, että mahdolliset 
poikkeamat taloudellisista tavoitteista tunnistetaan ja kom-
munikoidaan ja että niihin voidaan reagoida tehokkaalla ja 
yhdenmukaisella tavalla viiveettä. Tärkeä osa rakennuspro-
jektien ennustamisprosessia on controller-organisaation 
koordinoima projektikohtaisten riskien ja mahdollisuuksien 
tunnistaminen, arvottaminen ja raportointi toimenpidesuun-
nitelmineen.  

Taloudellisen valvonnan toimenpiteet ovat myös 
johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. 
Talousraporteissa on määritelty keskeiset valvontamittarit, 
joiden tarkoitus on mitata ja tukea liiketoiminnan tehokkuut-
ta ja yhdenmukaistamista sekä valvoa annettujen tavoittei-
den saavuttamista.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu 
SRV:n määrittelemiin taloudellisen raportointiprosessin pe-
riaatteisiin ja ohjeistukseen. Tilinpäätösstandardien tulkin-
ta, soveltaminen ja noudattaminen on keskitetty konsernin 
taloushallintoon, jonka toimintaa yhtiön tarkastusvaliokunta 
valvoo. Budjetointi- ja raportointiprosessit perustuvat SRV:n 
sisäiseen ohjeistukseen, joiden määrittämisestä ja keskite-
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tystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Pe-
riaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa.

Muuta tietoa

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on osa SRV:n sisäisen valvonnan viitekehys-
tä. Sisäinen tarkastus on itsenäinen, objektiivinen ja konsultoiva 
toiminto, joka on suunniteltu luomaan lisäarvoa ja parantamaan 
yhtiön toimintoja. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on tu-
kea hallitusta ja johtoa hyvän hallinnoinnin, johtamisen sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuuden seurannassa. Sisäi-
nen tarkastus suorittaa itsenäisiä tarkastuksia liiketoimintoihin, 
konserniyhtiöihin, prosesseihin ja erityisesti valittuihin kohtei-
siin varmistaakseen sisäisen valvonnan toimivuuden. Sisäisen 
tarkastuksen toiminnolla pyritään varmistamaan sisäisten po-
litiikkojen, ohjeistusten ja säännösten noudattaminen.   

Sisäinen tarkastus toimii tarkastusvaliokunnan val-
vonnan alaisena ja raportoi havaintonsa tarkastusva-
liokunnalle. Tarkastusvaliokunta raportoi edelleen hal-
litukselle. Vuosittain laaditaan sisäisen tarkastuksen 
vuosisuunnitelma, jonka tarkastusvaliokunta vahvistaa ja 
hyväksyy. Sisäisen tarkastuksen painopistealueena ovat lii-
ketoiminnan tunnistetut riskit. 

Sisäistä tarkastusta on vuonna 2020 hoitanut valittu ulkoi-
nen palveluntuottaja, Ernst & Young Oy. Rakennusprojektien 
tarkastukseen liittyvissä toimeksiannoissa Ernst & Young Oy:n 
apuna on toiminut SRV:n oma controller-organisaatio.  Sisäisiä 
tarkastuksia on vuonna 2020 suoritettu sisäisen tarkastuksen 
vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Lähipiiritoimet
SRV:n hallitus on määritellyt konsernissa noudatettavat 
lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet, jotka 
on kirjattu SRV:n lähipiiriohjeistukseen. Ohjeissa määritel-
lään SRV:n lähipiiri sekä periaatteet ja prosessit lähipiirin 

kanssa tehtävien liiketoimien tunnistamiseen ja päätök-
sentekoon. SRV ylläpitää luetteloa lähipiiriinsä kuuluvis-
ta tahoista ja on tunnistanut tavanomaiseen liiketoimin-
taansa kuuluvia tilanteita, joissa lähipiiriliiketoimia saattaa  
esiintyä.

Liiketoimet lähipiirin kanssa on aina valmisteltava ko-
rostuneen huolellisesti ja läpinäkyvästi siten, että liiketoimen 
markkinaehtoisuus ja yhtiön edun mukaisuus ovat arvioitavis-
sa. Markkinaehtoisuuden ja kaupallisten ehtojen tavanomai-
suuden arvioinnissa huomioidaan alalla yleisesti noudatetta-
vat sopimus- ja markkinakäytännöt sekä yhtiön asiakkaiden 
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vastaavissa sopi-
muksissa sovellettavat kaupalliset ehdot. 

Lähipiiriliiketoimet, jotka ovat luonteeltaan tavanomai-
sia ja markkinaehtoisia, toteutetaan ja hyväksytään yh tiön 
sisäisten ohjeiden mukaisesti. Mikäli liiketoimi ei ole tavan-
omainen tai markkinaehtoinen, liiketoimi joko jätetään te-
kemättä tai viedään SRV:n hallituksen hyväksyttäväksi. 
Päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain esteellisyys-
säännöksiä. 

Lähipiiritoimet ja niiden arviointiperusteet raportoidaan 
hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Hallituksen tarkastusva-
liokunta seuraa ja arvioi lähipiiritoimiin liittyvien periaattei-
den ja menettelytapojen noudattamista konsernissa. SRV 
raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti osana taloudellista 
raportointia ja julkistaa lähipiiritoimet säännösten edellyt-
tämällä tavalla.

Sisäpiirihallinto
Yhtiössä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää sisä-
piiriohjetta. Sisäpiiriohjeessa kuvataan rahoitusmarkkinoi-
den väärinkäytön ja erityisesti sisäpiiritiedon käytön kiellon 
ja markkinoiden manipuloinnin kannalta olennaiset säännöt 
ja ohjeet sekä menettelytapaohjeet.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisiksi 
johtohenkilöiksi yhtiössä kuuluvat SRV:n hallituksen jäsenet, 

toimitusjohtaja sekä helmikuusta 2021 alkaen talous- ja ra-
hoitusjohtaja. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on il-
moitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän 
lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä liike-
toimesta. Yhtiö julkistaa kyseiset tiedot pörssitiedotteella.

Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa (omaan tai 
kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti yhti-
ön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun 
ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai 
jokaisen osavuosikatsauksen julkistamista, eivätkä yhtiön 
osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamis-
päivänä (”suljettu ikkuna”). Kielto on voimassa siitä riippu-
matta, onko kyseisellä henkilöllä sisäpiiritietoa hallussaan 
tänä aikana.

Yhtiö ylläpitää ja päivittää lisäksi listaa henkilöistä, joilla 
on asemansa tai oikeuksiensa perusteella säännöllinen pää-
sy julkistamattomaan taloustietoon (”taloudellisten katsaus-
ten valmisteluun osallistuvat henkilöt”). Suljettu ikkuna sekä 
velvollisuudet liittyen salassapitoon ja kieltoon ilmaista tietoa 
tai neuvoa toista henkilöä kaupankäyntiin liittyen soveltuvat 
myös näihin henkilöihin.

Yhtiö laatii luettelon kaikista henkilöistä, joilla on pääsy si-
säpiiritietoon ja jotka työskentelevät yhtiölle työsopimuksen 
perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä 
on pääsy sisäpiiritietoon. Yhtiö ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläi-
siä koskevaa sisäpiiriluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin 
osallistuvat henkilöt lisätään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloi-
hin. Sisäpiiriluetteloon lisätty henkilö ei saa käydä kauppaa yh-
tiön rahoitusvälineillä ennen kuin henkilölle on ilmoitettu kau-
pankäyntirajoituksen päättymisestä. 

Yhtiö suosittelee, että kaupankäynti rajoitetaan tilan-
teisiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen 
tieto yhtiön rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista teki-
jöistä, eli osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkista-
misen jälkeiseen jaksoon. Yhtiö suosittelee, että johtohen-
kilöt ja taloudellisten katsausten valmisteluun osallistuvat 
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henkilöt eivät käy aktiivisesti kauppaa yhtiön (tai yhtiöön 
liittyvillä) rahoitusvälineillä vaan tekevät niihin pitkäai-
kaisia sijoituksia. Edellä mainituilta henkilöiltä on sisäpii-
riohjeen mukaan kielletty lyhyen aikavälin kaupankäynti 
ja spekulatiiviset liiketoimet yhtiön (tai yhtiöön liittyvillä) 
rahoitusvälineillä.

Yhtiössä on sisäpiirihallinnon organisaatio, johon kuu-
luvat lakiasiainjohtaja, sisäpiirivastaava sekä sisäpiirire-
kisterin hoitaja. Sisäpiirihallinto vastaa MAR:n ja sisäpiiri-
sääntöjen noudattamisen päivittäisestä hallinnoinnista ja 
valvonnasta sisältäen esimerkiksi sisäpiiriluetteloiden yllä-
pidon ja sisäpiiriasioiden valvonnan, ilmoitusten toimittami-
sen johtohenkilöille, sisäpiiriläisille ja muille asiaankuuluville 
tahoille samoin kuin koulutuksen ja neuvonnan järjestämi-
sen. Sisäpiirihallinto toimii yhteistyössä yhtiön viestinnän 
kanssa, joka huolehtii johtohenkilöiden liiketoimien julkis-
tamisesta. 

Tilintarkastus
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toi-
mikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkas-
tajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan 
tulee olla KHT-tilintarkastaja. 

Varsinainen yhtiökokous valitsi 26.3.2020 tilintarkasta-
jaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.

Vuonna 2020 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastus-
palkkioita 434 000 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle makset-
tiin muista palveluista 271 000 euroa (mukaan lukien kaikki 
samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt). 


