
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014
SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. SRV Yhtiöt Oyj:n osake
on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja
määräyksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä.

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Yhtiö ilmoittaa kuitenkin
seuraavat poikkeamat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 noudattamisesta:

1. Yhtiö ei noudata hallinnointikoodin suositusta ”22 Valiokunnan jäsenten valinta”, jonka
mukaan valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Valiokuntien työjärjestysten
mukaan valiokuntiin kuuluu hallituksen keskuudestaan valitsemat 2-3 jäsentä. Työjärjestysten
mukaan valiokuntiin voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen
tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Vuonna 2014
tarkastusvaliokuntaan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan on kuulunut kolme jäsentä.

2. Yhtiö ei noudata hallinnointikoodin suositusta ”26 Tarkastusvaliokunnan jäsenten
riippumattomuus”, jonka mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia
yhtiöstä. Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että tarkastusvaliokunnassa on edustettuna
myös riittävä rakentamisen, kiinteistösijoittamisen ja hankekehityksen asiantuntemus. Tämän
vuoksi on ollut perusteltua, että Timo Kokkila, joka on aiemmin toiminut SRV Yhtiöt Oyj:ssä
hankekehityspäällikkönä, on valittu tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Timo Kokkila on valittu
SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäseneksi vuonna 2010 ja hänen
työsuhteensa yhtiöön on päättynyt vuonna 2011.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla
www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta.

Hallintoelimet
SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan
kesken. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen sisäinen tarkastus ja ulkoisesta tarkastuksesta
vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa toteuttaa toimitusjohtaja yhtiön johtoryhmän avulla.

Yhtiökokous
SRV Yhtiöt Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa
yhteen ääneen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014. Kokoukseen osallistui yhteensä 58
osakkeenomistajaa, jotka edustivat lähes 65 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
saatavissa yhtiön internetsivuilla
https://www.srv.fi/sites/default/files/files/investors/annual_general_meeting/2014_yhtiokokouksen_poyt
akirja.pdf

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja
viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava
vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi
lisäksi päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai
useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa. Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä
päätösehdotukset yhtiökokoukselle julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen



on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta
osakkeenomistajaksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien oikeudesta osallistua
yhtiökokoukseen on säädetty erikseen. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on
tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä
tarpeellisena tai kun se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Kokouksessa päätetään muun muassa hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita
osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, kuten osakepääoman korottamista tai
alentamista, uusien osakkeiden antamista, omien osakkeiden hankkimista sekä yhtiöjärjestyksen
muutoksia. Lisäksi kokouksessa käsitellään asioita, joita joku osakkeenomistajista on osakeyhtiölain
mukaisesti vaatinut käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien
kyselyoikeuden toteuttamiseksi yhtiökokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja
riittävä määrä hallituksen jäseniä. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu
valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Hallitus
SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous
valitsee yhden hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja
ilmoittaa, ketkä hallituksen jäsenistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi
merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 26.3.2014 hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin
uudestaan

· Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri
s. 1947
Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja

· Minna Alitalo, kauppatieteiden maisteri
s. 1962
Alko Oy, ostojohtaja

· Arto Hiltunen, ekonomi
s. 1958

· Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja, varatuomari
s. 1953

· Timo Kokkila, diplomi-insinööri
s. 1979
Pontos Oy, sijoitusjohtaja

· Risto Kyhälä, diplomi-insinööri
s. 1963
Regatta Resorts Oy, toimitusjohtaja



Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsi keskuudestaan
varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kallasvuon.

Hallituksen jäsenistä Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo ja Risto Kyhälä ovat riippumattomia
yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ovat ei-riippumattomia yhtiöstä
ja he ovat merkittäviä osakkeenomistajia.

Vuonna 2014 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 96,7 % hallituksen
jäsenistä. Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituksen kokouksissa seuraavasti: Ilpo Kokkila 15/15, Minna
Alitalo 14/15, Arto Hiltunen 14/15, Olli-Pekka Kallasvuo 14/15, Timo Kokkila 15/15 sekä Risto Kyhälä 15/15.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen ja sen
puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo,
että hallitus täyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sille lain, yhtiöjärjestyksen ja työjärjestyksen
mukaan kuuluvat tehtävät.

Työjärjestyksen mukaan hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Osakeyhtiölaissa asetettujen tehtävien lisäksi hallitus hyväksyy yhtiön vision ja arvot sekä vahvistaa
vuosittain konsernin strategian, budjetin ja toimintasuunnitelman. Hallitus päättää merkittävimmistä,
konsernia koskevista liiketoiminnallisista asioista, kuten huomattavista investoinneista ja sitoumuksista
sekä yritys- ja liiketoimintakaupoista. Hallitus varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toimivuuden ja
hyväksyy sekä riskienhallinnan että sisäisen valvonnan periaatteet. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan
ja toimitusjohtajan sijaisen, päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista sekä ohjaa ja valvoo
toimitusjohtajan toimintaa. Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten nimeämisestä sekä johdon ja
henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Hallituksen työjärjestys on saatavissa
kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla
https://www.srv.fi/sites/default/files/hallituksen_tyojarjestys_110512.pdf.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen
mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä ja heistä
yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja
lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat
hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten
perusteella.

Hallituksen valiokunnat
Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan.
Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään
hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä
valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen
tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata yhtiön taloudellista tilannetta, seurata
tilintarkastusta, käsitellä tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seurata sisäisen valvonnan, sisäisen
tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee
yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa.



Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä. Valiokuntaan
voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen
rakenteen ja jäsenmäärän. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön
internetsivuilla https://www.srv.fi/sites/default/files/2012_tyojarjestys_tarkastusvaliokunta.pdf.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Minna Alitalo. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat
muina jäseninä vuonna 2014 Olli-Pekka Kallasvuo ja Timo Kokkila. Jäsenistä Minna Alitalo ja Olli-Pekka
Kallasvuo ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila on ei-
riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 100 %
valiokunnan jäsenistä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan
valintaa ja palkitsemista koskevat asiat. Lisäksi valiokunta käsittelee toimitusjohtajan ja muun johdon
nimitys- ja palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä koskevia asioita.
Valiokunta arvioi ylimmän johdon toimintaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2-3 jäsenestä.
Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen
huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on
saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla
https://www.srv.fi/sites/default/files/2011_tyojarjestys_palkitsemisvalikunta.pdf.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Ilpo Kokkila. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokuntaan muina jäseninä kuuluivat vuonna 2014 Arto Hiltunen ja Risto Kyhälä. Jäsenistä Arto
Hiltunen ja Risto Kyhälä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Ilpo Kokkila on
ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana kaksi kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli
läsnä 100 % valiokunnan jäsenistä.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja juoksevasta hallinnosta. Hän vastaa
hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta.
Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta
järjestämisestä. Hän valmistelee hallituksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä panee toimeen
hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on myös yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja
vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tehtävästään.

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana toimi 31.12.2014 saakka kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen (s.
1961). 1.1.2015 lähtien SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana toimii rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala (s.
1963). SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajan sijainen on diplomi-insinööri Timo Nieminen (s. 1958).

Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta avustavat toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa
ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelevat emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Konsernin



johtoryhmässä ja työvaliokunnassa käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan valvontaan ja kehittämiseen
liittyviä asioita.

Johtoryhmä 2014:

Jukka Hienonen toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Juha Pekka Ojala varatoimitusjohtaja, Kotimaan liiketoiminta
Timo Nieminen varatoimitusjohtaja, Hankekehitys, kotimaa, toimitusjohtajan

sijainen, johtoryhmän varapuheenjohtaja
Hannu Linnoinen varatoimitusjohtaja, CFO, sairauslomalla 1.12.2014 lähtien
Ilkka Pitkänen CFO, toistaiseksi 1.12.2014 lähtien
Veli-Matti Kullas johtaja, Hankekehitys, Venäjä
Jussi Kuutsa maajohtaja, Venäjä
Antero Nuutinen johtaja, Asunnot, kotimaa
Pirjo Ahanen henkilöstöjohtaja
Taneli Hassinen viestintä- ja markkinointijohtaja
Katri Innanen lakiasiainjohtaja
Valtteri Palin talousjohtaja

Johtoryhmän työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2014 Jukka Hienonen, Juha Pekka Ojala, Hannu Linnoinen
(sairauslomalla 1.12.2014 lähtien), Timo Nieminen, Ilkka Pitkänen (toistaiseksi 1.12.2014 lähtien), Veli-Matti
Kullas, Antero Nuutinen ja Taneli Hassinen. Johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä toimii konsernin
kehitysjohtaja. Vuonna 2014 johtoryhmä kokoontui 13 kertaa ja työvaliokunta 30 kertaa.

Palkitseminen
Yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista. Yhtiön hallitus päättää
toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmään kuuluvien toimi- ja työsuhteiden
ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Tarkemmat tiedot palkitsemisesta ovat SRV Yhtiöt Oyj:n
internetsivuilla julkaistussa palkka- ja palkkioselvityksessä https://www.srv.fi/srv-yhtiona/sijoittajat/johto-
ja-hallinto/palkitseminen.

Hallituksen palkkiot
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2014 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 5 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille
jäsenille 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetut kokonaispalkkiot vuodelta 2014 olivat seuraavat:

Euroa
Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja 69 000
Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja 57 500
Minna Alitalo 46 000
Arto Hiltunen 45 000
Timo Kokkila 46 000
Risto Kyhälä 45 000

Yhteensä 308 500 euroa



SRV:n maksamat toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen sekä johtoryhmän palkat
ja palkkiot vuodelta 2014

Euroa
Rahapalkka ja
luontaisedut Tulospalkkiot Osakepalkkiot

Veronalainen
ansio yhteensä
(ilman
osakepalkkioita)

Toimitusjohtaja
Jukka Hienonen 557 311 203 837 - 761 148
Toimitusjohtajan
sijainen 173 948 24 520 85 770 198 468
Muut
johtoryhmän
jäsenet 1 577 475 233 340 518 388 1 810 815

Tilintarkastus
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan
ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden
yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 26.3.2014 tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tätä ennen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.

Vuonna 2014 tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuspalkkioita 277 000 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle
maksettiin muista palveluista 32 000 euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat
yhtiöt).

Kuvaus SRV:n taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
SRV valvoo jatkuvasti toimintojaan varmistaakseen liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden. Sisäisen
valvontajärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista,
raportointi on luotettavaa ja että lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Sisäinen valvontajärjestelmä ei
kuitenkaan voi antaa täyttä varmuutta siitä, että riskien toteutuminen voidaan estää.

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat konsernin laajuisesti noudatettavat yhtenäiset liiketoimintaperiaatteet,
päätöksentekovaltuudet ja yhtiön arvot. Sisäinen valvonta rakentuu terveestä yritys- ja johtamiskulttuurista
sekä määritellyistä raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin
raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen
keskeistä toimintaa ohjataan laadittujen sisäisten toimintapolitiikkojen ja -tapojen avulla.

SRV:n liiketoiminta perustuu rakennushankkeiden toteuttamiseen. SRV:n liikevaihto syntyy
rakennusprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen yksittäisten projektien kannattavuudesta ja
etenemisaikataulusta.



Taloudellinen ohjaus ja valvonta
Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-
toiminto SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi
toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa on kuukausittainen
talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti
ylläpidettävien rakennushankkeiden ja liiketoiminnan tuloksen ennusteen välillä.

Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus ja tarkastusvaliokunta,
konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallinto.
Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa
on kuukausittainen 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.

Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n
liiketoimintojen controller-organisaatio. SRV on laatinut konsernitasoiset raportointimallit liiketoimintojen
taloudellisen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Liiketoimintojen raporteilla pyritään varmistamaan, että
valvonta kattaa kaikki tärkeät liiketoiminnan alueet. Näin taataan se, että mahdolliset poikkeamat
taloudellisista tavoitteista tunnistetaan ja kommunikoidaan ja että niihin voidaan reagoida tehokkaalla ja
yhdenmukaisella tavalla viiveettä.

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.

Hallitus on hyväksynyt konsernin johtoryhmän laatimat sisäiset hyväksyntärajat.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen
raportointiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen.

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka yhtiön
tarkastusvaliokunnan valvomana ylläpitää SRV:n laskentastandardeja (SRV IFRS Accounting Manual).
Konsernin taloushallinto valvoo näiden standardien ja ohjeiden noudattamista.

Budjetointi- ja raportointiprosessien valvonta perustuu SRV:n budjetointiohjeisiin, joiden määrittämisestä
ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto.  Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti
koko konsernissa.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen alainen toiminto, josta vastaa konsernin sisäisen
tarkastuksen päällikkö. Sisäinen tarkastus voi käyttää tarvittaessa ulkoisen palveluntuottajan palveluita.
Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle sekä talous- ja
rahoitusjohtajalle. Suoritettavat tarkastukset perustuvat tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymään
tarkastussuunnitelmaan. Suoritetuista tarkastuksista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle sekä vuosittain
yhtiön hallitukselle.



Riskienhallintajärjestelmä
SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä
edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja
niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa
SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista.

Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa.
Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä
tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin.

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy
riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen
tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin
neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä
johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden
soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia
toimintatapoja.

Osakeomistus 31.12.2014

Hallituksen jäsenet

Ilpo Kokkila 9 034 712 osaketta
- Määräysvaltayhteisöjen omistus 5 507 379 osaketta
- Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj, joka on Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö, omistaa omia osakkeitaan

1 175 307 osaketta

Minna Alitalo ei omistusta
- ei määräysvaltayhteisöjä

Arto Hiltunen ei omistusta
- ei määräysvaltayhteisöjä

Timo Kokkila 4 522 288 osaketta
- ei määräysvaltayhteisöjä

Olli-Pekka Kallasvuo 50 000 osaketta
- ei omistusta määräysvaltayhteisöissä

Risto Kyhälä ei omistusta
- ei määräysvaltayhteisöjä

Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa

Jukka Hienonen (toimitusjohtaja 31.1.2014 saakka) 81 800 osaketta
- ei omistusta määräysvaltayhteisöissä



Juha Pekka Ojala (toimitusjohtaja 1.1.2015 alkaen) 120 710 osaketta

Timo Nieminen 429 234 osaketta
- ei määräysvaltayhteisöjä

Hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa omistavat suoraan yhteensä 38,4 % SRV Yhtiöt
Oyj:n osakkeista ja määräysvaltayhteisöjensä välityksellä 15,0 % yhtiön osakkeista. Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj
omistaa omia osakkeitaan 1 175 307 kappaletta, joka on 3,2 % yhtiön osakkeista.

Muu johtoryhmä

Pirjo Ahanen 1 700 osaketta

Taneli Hassinen 3 000 osaketta

Katri Innanen 6 500 osaketta

Veli-Matti Kullas 119 598 osaketta

Jussi Kuutsa 16 433 osaketta

Hannu Linnoinen 629 566 osaketta

Antero Nuutinen 46 344 osaketta

Valtteri Palin 24 255 osaketta

Ilkka Pitkänen ei omistusta


