
1

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018 (CG-selvitys) 

Johdanto
SRV Yhtiöt Oyj:n (myöh. SRV tai Yhtiö) noudattaa kulloinkin  
voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksy-
mää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä selvi-
tys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) on laadittu  
1.1.2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaisesti. Yhtiö on 
lisäksi julkistanut hallinnointikoodin mukaisen erillisen palkka-  
ja palkkioselvityksen. Hallinnointikoodi on kokonaisuudessaan 
saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla  
www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakerto-
muksesta. Yhtiön hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt 
selvityksen ja hallitus on hyväksynyt sen. Yhtiön tilintarkastaja 
on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että selvityksen sisäl-
tämä kuvaus yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä 
on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. 

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan 
Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia  
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 yhtiökokouksen, 
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä tarkastuksesta  
vastaa hallituksen alainen sisäinen tarkastus ja ulkoisesta tarkas-
tuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa  
toteuttaa toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avulla.

Yhtiökokous
SRV:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Varsinainen yhtiö-
kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 

kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 
päätetään muun muassa hallituksen jäsenten, hallituksen pu-
heenjohtajan sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valin-
nasta, näille maksettavien palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja 
konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myön-
tämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä taseen 
osoittaman voiton käyttämisestä. Kokouksessa voidaan käsitellä 
myös muita osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä 
asioita tai asioita, joita joku osakkeenomistajista on osakeyhtiölain 
mukaisesti vaatinut käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Ylimääräi-
nen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi 
tai kun se lain mukaan on pidettävä.

Osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaiku-
tuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi 
yhtiökokouksessa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheen-
johtaja ja hallituksen jäsenet. Hallituksen jäseneksi ehdolla olevan 
henkilön on oltava läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen 
ääneen. Vuonna 2018 Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 
20.3.2018. Kokoukseen osallistui yhteensä 61 osakkeenomistajaa, 
jotka edustivat noin 60 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Varsinaisen 
yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla. 

Hallitus
Hallituksen valinta ja kokoonpano
SRV:n hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat viidestä 
kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jä-
senistä sen puheenjohtajaksi. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta 
valmistelee ehdotuksen yhtiökokoukselle koskien hallituksen jä-
senmäärää sekä hallitukseen valittavia henkilöitä ja puheenjoh-
tajaa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hal-
lituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy 
vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

  Sisäinen valvonta

 Sisäinen tarkastus

 Riskienhallinta

 Konsernin sisäiset  
määräykset ja ohjeet

T I L I N TA R K A ST U SY H T I Ö KO KO U S

H A L L I T U S

TO I M I T U S J O H TA JA

KO N S E R N I  JA  J O H TO RY H M Ä

Tarkastusvaliokunta HR- ja nimitysvaliokunta

http://www.cgfinland.fi
https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/
http://www.srv.fi/sijoittajat/
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Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin seuraavat kuusi jäsentä:

Osakeomistuksissa on huomioitu hallituksen jäsenten ja heidän 
mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osak-
keet. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita missään muussa 
SRV:n kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhtiössä.

Tietoa hallituksen jäsenten palkkioista on annettu samanaikai-
sesti tämän selvityksen kanssa julkaistavassa palkka- ja palkkio-
selvityksessä. 

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

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa Yhtiön toimintaa osa-
keyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädän-
nön ja määräysten mukaisesti. Hallitus päättää konsernia koskevis-
ta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, joita 
ovat mm.

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

ja valvonta;
• riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteiden  

hyväksyminen ja valvonta;

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

Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. Arvion 
tekemiseksi kukin hallituksen jäsen antaa riippumattomuutensa 
arvioimiseksi riittävät tiedot sekä esittää oman arvionsa riippu-
mattomuudestaan. Tämän jälkeen hallitus arvioi jäsentensä riip-
pumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä hallituksen jäsenistä on katsottu 
riippumattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi merkittävistä 
osakkeenomistajista. 

Hallitus on arvioinut, että hallituksen jäsenistä Minna Alitalo, 
Juhani Elomaa, Juhani Hintikka ja Olli-Pekka Kallasvuo ovat riip-
pumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Ilpo 
Kokkila ja Timo Kokkila ovat ei-riippumattomia yhtiöstä, ja he ovat 
merkittäviä osakkeenomistajia.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2018

Nimi Syntymävuosi Koulutus Päätoimi

Ilpo Kokkila (pj) 1947 Diplomi-insinööri Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja

Olli-Pekka Kallasvuo (vpj) 1953 Varatuomari, Oikeustieteen tohtori h.c. Sijoittaja

Minna Alitalo 1962 Kauppatieteiden maisteri Alko Oy, ostojohtaja

Juhani Elomaa 1960 Valtiotieteiden maisteri, eMBA Taaleri Oyj, toimitusjohtaja ja partneri

Juhani Hintikka 1966 Diplomi-insinööri LEE Capital, hallituksen puheenjohtaja

Timo Kokkila 1979 Diplomi-insinööri Pontos Oy, toimitusjohtaja

Nimi Osakeomistus 31.12.2018

Ilpo Kokkila
määräysvaltayhteisön Kolpi Investments Oy:n 
omistus

-
11 505 457

Olli-Pekka Kallasvuo 133 332

Minna Alitalo -

Juhani Elomaa 10 000

Juhani Hintikka -

Timo Kokkila 7 617 216

• merkittävimmistä liiketoiminnallisista asioista päättäminen 
(kuten yrityskaupat sekä merkittävät urakkasopimukset, 
investoinnit ja divestoinnit);

• toimitusjohtajan ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten 
nimittäminen sekä näiden toimi- ja työsuhteen ehtojen ja 
palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen; ja

• muiden henkilöstön palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen.
Hallituksen työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön 
internetsivuilla.

Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousoh-
jelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus on päätös-
valtainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä 
ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen 
kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toi-
mii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osal-
listuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. Hallitus arvioi 
toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimin-
taansa arvioinnin tulosten perusteella.

Vuonna 2018 hallitus kokoontui 19 kertaa. Hallituksen jäsen-
ten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin 
oli 97. Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituksen kokouksissa  
seuraavasti:

Nimi
Osallistuminen 

 (%)
Kokoukset, joissa 

osallisena

Ilpo Kokkila (pj) 100 19/19

Olli-Pekka Kallasvuo 
(vpj)

100 19/19

Minna Alitalo 100 19/19

Juhani Elomaa 89 17/19

Juhani Hintikka 95 18/19

Timo Kokkila 100 19/19

https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
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Nimi Osallistuminen (%)
Kokoukset, joissa 

osallisena

Minna Alitalo 100 5/5

Juhani Elomaa 100 5/5

Timo Kokkila 100 5/5

Hallituksen monimuotoisuus
Yhtiö on laatinut hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaat-
teet. Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokouk-
selle ehdotuksen, joka koskee hallituksen jäsenmäärää, jäseneksi 
valittavia henkilöitä sekä hallituksen palkkioita. Valiokunnan on huo-
mioitava monimuotoisuuden vaatimus valmistellessaan ehdotusta 
yhtiökokoukselle. Valmistelussa on arvioitava Yhtiön kulloisenkin 
tilanteen hallituksen jäsenten kelpoisuudelle asettamat vaatimuk-
set ja arvioitava hallituksen riittävää monimuotoisuutta ottaen huo-
mioon mm. hallituksen jäsenten kokemus, Yhtiön eri liiketoiminto-
jen tuntemus, koulutus sekä ikä- ja sukupuolijakauma. Hallituksen 
jäsenillä tulee olla riittävä kompetenssi sekä mahdollisuus käyttää 
riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn huomioiden Yhtiön nykyiset 
ja suunnitellut tarpeet. Hallituksen jäsenmäärän tulee olla riittävä.

Hallituksen jäsenillä tulee olla erilaisia osaamisia, jotka tuke-
vat Yhtiön kulloistenkin strategisten tavoitteiden toteutumista.  
Toimialaosaamisen lisäksi tällaisia osaamisalueita ovat muun 
muassa talous ja rahoitus, digitaalisuus, liiketoiminnan johtami-
nen, strategioiden kehittäminen ja johtaminen sekä kansainvälinen 
liiketoiminta. Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä koulutus, joka 
tukee Yhtiön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Yhtiö pyrkii 
tulevaisuudessa edistämään nykyistä tasapainoisempaa hallituk-
sen jäsenten sukupuolijakaumaa. Tavoite huomioidaan hallituksen 
jäseniltä edellytettävien kompetenssien ohella hallituksen jäseniä 
koskevan ehdotuksen valmistelussa. 

Yhtiö on toteuttanut hallituksen kokoonpanossa monimuotoi-
suuden vaatimuksia. Kaikilla hallituksen jäsenillä on korkeakoulu-
tutkinto ja kaikki hallituksen jäsenet toimivat tai ovat aiemmin 
urallaan toimineet merkittävien yritysten johto- tai hallitustehtä-
vissä eri aloilla. Hallituksessa on edustettuna rakentamisen, kiin-
teistösijoittamisen sekä digitaalisuuden asiantuntemus. Vuonna 
2018 hallituksen jäsenten ikä oli 39–71 vuotta. Hallituksessa on 
edustettuna kumpaakin sukupuolta, viisi miestä ja yksi nainen. 
Toistaiseksi tasapainoisemman sukupuolijakauman toteuttami-
sessa ei ole edistytty.

Hallituksen valiokunnat 
Yleistä
Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä 
HR- ja nimitysvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvis-
tamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallituk-
selle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä 
on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen 
ja yhtiökokouksen päätettäviksi.

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtäviin kuuluvien ta-
loudellisten raportointi- ja valvontatehtävien sekä tilintarkastusta 
koskevien asioiden valmistelussa. Tarkastusvaliokunta valvoo yh-
tiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudelli-
sen tilanteen seurantaan, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä 
asioita. Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta seuraa yh-
tiön taloudellista ja rahoituksellista asemaa, kuulee tilintarkastajia, 
käsittelee tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä seuraa 
sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestel-
mien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiöko-
koukselle tilintarkastajan valintaa sekä seuraa ja arvioi tilintarkas-
tajan riippumattomuutta ja tilintarkastajan harjoittamaa muiden 
kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvaliokunnan 
työjärjestys on saatavissa yhtiön internetsivuilla.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan va-
litsemista kolmesta jäsenestä.  Vuonna 2018 tarkastusvaliokuntaan 
ovat kuuluneet Minna Alitalo, Juhani Elomaa ja Timo Kokkila. Minna 
Alitalo on toiminut tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana viisi ker-
taa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouk-
siin oli 100. Valiokunnan jäsenet olivat läsnä valiokunnan kokouk-
sissa seuraavasti:

HR- ja nimitysvaliokunta
HR- ja nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen 
koskien hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitse-
mista. Lisäksi valiokunta käsittelee toimitusjohtajan ja muun johdon 
nimitys- ja palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja kan-
nustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta arvioi ylimmän joh-
don toimintaa ja valvoo seuraajasuunnittelua, suunnittelee johdon 
ja henkilöstön kehittämistä sekä seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja 
työkykyasioita. HR- ja nimitysvaliokunnan työjärjestys on saatavissa 
yhtiön internetsivuilla.

HR- ja nimitysvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan  
valitsemista kolmesta jäsenestä. Vuonna 2018 HR- ja nimitys-
valiokuntaan ovat kuuluneet Ilpo Kokkila, Juhani Hintikka ja Olli-
Pekka Kallasvuo. Ilpo Kokkila on toiminut HR- ja nimitysvaliokunnan  
puheenjohtajana. 

Vuonna 2018 HR- ja nimitysvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. 
HR- ja nimitysvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouk-
siin oli 100. Valiokunnan jäsenet olivat läsnä valiokunnan kokouk-
sissa seuraavasti:

Nimi Osallistuminen (%)
Kokoukset, joissa 

osallisena

Ilpo Kokkila 100 6/6

Juhani Hintikka 100 6/6

Olli-Pekka Kallasvuo 100 6/6
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Nimi Osakeomistus 31.12.2018

Juha Pekka Ojala 259 205

Timo Nieminen 676 310

Juha Toimela 17 158

Pirjo Ahanen 2 832

Maija Karhusaari  -

Veli-Matti Kullas 208 930

Johanna Metsä-Tokila 32 016

Antero Nuutinen 98 560

Ilkka Pitkänen 18 000

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja vastaa SRV:n liiketoiminnan käytännön johtami-
sesta ja hallinnon järjestämisestä. Hän vastaa asioiden valmis-
telemisesta hallituksen käsiteltäväksi ja hallituksen päätösten 
täytäntöönpanosta sekä hallituksen asettamien tavoitteiden saa-
vuttamisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lain-
mukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. 
Toimitusjohtaja on myös konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. 
Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan 
sijaisen tehtävästään.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.1.2015 alkaen toiminut rakennus-
insinööri Juha Pekka Ojala (s. 1963). Toimitusjohtajan omistustie-
dot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän omistustietojen 
yhteydessä. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen ehtoja 
sekä palkitsemista on kuvattu samanaikaisesti tämän selvityksen 
kanssa julkaistavassa palkka- ja palkkioselvityksessä. 

SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajan sijainen on diplomi-insinööri 
Timo Nieminen (s. 1958).

Konsernin johtoryhmä
Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa toiminnan suun-
nittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä päätöksenteossa. 
Johtoryhmä valmistelee myös Yhtiön hallituksessa käsiteltäviä 
asioita. Konsernin johtoryhmässä käsitellään liiketoimintaan sekä 
toiminnan kehittämiseen ja valvontaan liittyviä asioita. 

Konsernin johtoryhmällä ei ole muodollista yhtiöoikeudellista  
asemaa. Konsernin johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajana  
toimitusjohtaja sekä Yhtiön hallituksen nimittämät johtoryhmän  
jäsenet. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on oma vastuu- 
alueensa. Johtoryhmän sihteerinä toimii konsernin kehitysjohtaja.

Vuonna 2018* konsernin johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt:

Nimi Syntymävuosi Koulutus Vastuualue

Juha Pekka Ojala 1963 Rakennusinsinööri Toimitusjohtaja,
johtoryhmän puheenjohtaja

Timo Nieminen 1958 Diplomi-insinööri Varatoimitusjohtaja, 
Hankekehitys, Suomi
toimitusjohtajan sijainen**, 
johtoryhmän varapuheenjohtaja

Juha Toimela 1963 Diplomi-insinööri, MBA Varatoimitusjohtaja,
Suomen liiketoiminnan johtaja*** 

Pirjo Ahanen 1958 Kauppatieteiden maisteri Henkilöstöjohtaja

Maija Karhusaari 
(4.12.2018 alkaen)

1972 Kauppatieteiden maisteri Viestintä- ja markkinointijohtaja

Päivi Kauhanen 
(24.9.2018 saakka)

1975 Ylioppilas Viestintäjohtaja

Veli-Matti Kullas 1956 Diplomi-insinööri Johtaja, 
Kansainvälinen liiketoiminta

Johanna Metsä-Tokila 1977 Oikeustieteen kandidaatti, 
varatuomari

Lakiasiainjohtaja

Antero Nuutinen 1963 Rakennusinsinööri Johtaja, 
Asunnot ja alueyksiköt

Ilkka Pitkänen 1966 Kauppatieteiden maisteri CFO

Konsernin toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2018

* SRV on 1.1.2019 alkaen ottanut käyttöön uudet raportointisegmentit ja raportoi kaksi liiketoiminta-aluetta: Rakentaminen ja Sijoittaminen. Segmenttimuutoksen  
yhteydessä SRV uudisti 1.1.2019 alkaen johtoryhmäänsä siten, että Veli-Matti Kullas ja Pirjo Ahanen jäivät pois johtoryhmästä ja johtoryhmään nimitettiin 
Sijoittaminen-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi Jarkko Rantala, KTM, s. 1986. 
** 1.1.2019 alkaen Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, hankekehitys  
*** 1.1.2019 alkaen Varatoimitusjohtaja, Rakentaminen-liiketoiminta

https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
https://www.srv.fi/sijoittajat/
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Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän  
jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omista-
mat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista 
osakkeita missään muussa SRV:n kanssa samaan konserniin kuu-
luvassa yhtiössä.

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista on annettu 
samanaikaisesti tämän selvityksen kanssa julkaistavassa palkka- 
ja palkkioselvityksessä. 

Kuvaukset riskienhallinnasta, sisäisen valvonnan 
menettelytavoista ja sisäisestä tarkastuksesta
Riskienhallintajärjestelmä
Systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa hait-
taavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdolli-
suuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tun-
nistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan 
kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamis-
järjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulos-
tavoitteiden saavuttamista.

SRV:llä on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymista-
pa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskien-
hallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin. 
Vuosittainen konsernitason riskienhallintaprosessi kattaa yrityk-
sen toimintaan liittyvien oleellisten riskien määrittämisen, riskien 
tilannearvioinnin sekä riskien eliminoimiseen tai niiden vaikutusten  
vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun. Prosessissa  
havaitut riskit pisteytetään eri kriittisyysluokkiin. 

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja 
toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja 
-politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. 
Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä kos-
kevan raportin neljännesvuosittain ja raportoi asiasta edelleen hal-
litukselle. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä liiketoi-
minnan ja projektien riskienhallinnan toteutuksesta, johtamisesta 
ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhal-
lintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toi-
mintatapoja.

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus
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 var-
muutta siitä, että riskien toteutuminen voidaan estää.

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat konsernin laajuisesti noudatet-
tavat yhtenäiset liiketoimintaperiaatteet, päätöksentekovaltuu-
det sekä Yhtiön arvot. Sisäinen valvonta rakentuu terveestä yri-
tys- ja johtamiskulttuurista sekä määritellystä raportoinnista ja 
sen perusteista. Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudelli-
siin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäi-
sen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohja-
taan laadittujen sisäisten ohjeiden, toimintapolitiikkojen ja -tapojen 
avulla. Hallitus on hyväksynyt konsernin sisäiset päätöksenteko-
valtuudet.

Taloudellinen ohjaus ja valvonta
Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat SRV:n hal-
litus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä, liiketoimintojen 
johtoryhmät sekä taloushallinto. Keskeinen ohjaus- ja valvonta-
prosessi konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden var-
mistamisessa on kuukausittainen johdon talousraportointi ja sen 
yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun 
sekä jatkuvasti ylläpidettävän ennusteen välillä. Ulkopuolinen ti-
lintarkastaja tarkastaa säännöllisesti taloudellista raportointia ja 
raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle. 

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa liike-
toiminnan johtoryhmä sekä controller-toiminto SRV:n konsernipe-
riaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Keskeinen ohjaus- ja valvon-
taprosessi toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden 
varmistamisessa on kuukausittainen talousraportointi ja sen yhtey-
dessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä 
jatkuvasti ylläpidettävien rakennushankkeiden ja liiketoiminnan  
tuloksen ennusteen välillä.

Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja 
koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n liiketoimintojen cont-
roller-organisaatio. SRV on laatinut konsernitasoiset raportointi-

mallit 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 jatku-
vaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. Talousraporteissa on mää-
ritelty keskeiset valvontamittarit, joiden tarkoitus on mitata ja tu-
kea liiketoiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaistamista sekä valvoa  
annettujen tavoitteiden saavuttamista.

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu SRV:n  
määrittelemiin taloudellisen raportointiprosessin periaatteisiin 
ja ohjeistukseen. Tilinpäätösstandardien tulkinta, soveltaminen 
ja noudattaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, jonka 
toimintaa yhtiön tarkastusvaliokunta valvoo. Budjetointi- ja rapor-
tointiprosessit perustuvat SRV:n sisäiseen ohjeistukseen, joiden 
määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin 
taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko kon-
sernissa.

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 tukea 
hallitusta ja johtoa hyvän hallinnoinnin, sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan tehokkuuden seurannassa. Sisäinen tarkastus suo-
rittaa itsenäisiä tarkastuksia liiketoimintoihin, konserniyhtiöihin, 
prosesseihin ja erityisesti valittuihin kohteisiin varmistaakseen  
sisäisen valvonnan toimivuuden. Sisäisen tarkastuksen toiminnolla 
pyritään varmistamaan sisäisten politiikkojen, ohjeistusten ja sään-
nösten noudattaminen.   

Sisäinen tarkastus toimii tarkastusvaliokunnan valvonnan  
alaisena ja raportoi havaintonsa tarkastusvaliokunnalle. Tarkas- 
tusvaliokunta raportoi edelleen hallitukselle. Tarkastusvaliokunta 
vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäisen 

https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
https://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen
https://www.srv.fi/sijoittajat/
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 tarkastuksen painopistealueena ovat liiketoiminnan tunnistetut ris-
kit. Hallinnollinen vastuu sisäisen tarkastuksen toimivuudesta on kon-
sernin talous- ja rahoitusjohtajalla (CFO).

Sisäistä tarkastusta on vuonna 2018 hoitanut valittu ulkoinen 
palveluntuottaja, Ernst & Young Oy.  Sisäisiä tarkastuksia on vuonna 
2018 suoritettu sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman mukaisesti. 

Muuta tietoa
Sisäpiirihallinto
Yhtiössä noudatetaan Yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjet-
ta. Sisäpiiriohjeessa kuvataan rahoitusmarkkinoiden väärinkäytön 
ja erityisesti sisäpiiritiedon käytön kiellon ja markkinoiden mani-
puloinnin kannalta olennaiset säännöt ja ohjeet sekä menettely-
tapaohjeet.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisiksi joh-
tohenkilöiksi Yhtiössä kuuluvat SRV:n hallituksen jäsenet ja toimi-
tusjohtaja. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava 
Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle jokaisesta heidän lukuunsa tehdys-
tä 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 ti-
linpäätöstiedotteen tai jokaisen osavuosikatsauksen julkistamista, 
eivätkä Yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkis-
tamispäivänä (”suljettu ikkuna”). Kielto on voimassa siitä riippumat-
ta, onko kyseisellä henkilöllä sisäpiiritietoa hallussaan tänä aikana.

Yhtiö ylläpitää ja päivittää lisäksi listaa henkilöistä, joilla on ase-
mansa tai oikeuksiensa perusteella säännöllinen pääsy julkista-
mattomaan taloustietoon (”taloudellisten katsausten 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 sisäpii-
ritietoon ja jotka työskentelevät Yhtiölle työsopimuksen perusteella 
tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisä-
piiritietoon. Yhtiö ei ylläpidä pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa sisäpii-

riluetteloa, vaan kaikki sisäpiirihankkeisiin osallistuvat henkilöt lisä-
tään hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin. Sisäpiiriluetteloon lisätty 
henkilö ei saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä ennen kuin 
henkilölle on ilmoitettu kaupankäyntirajoituksen päättymisestä. 

Yhtiö suosittelee, että kaupankäynti rajoitetaan tilanteisiin, jol-
loin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto Yhtiön ra-
hoitusvälineiden arvoon vaikuttavista tekijöistä, eli osavuosikat-
sauksen tai tilinpäätöksen julkistamisen jälkeiseen jaksoon. Yhtiö 
suosittelee, että johtohenkilöt ja taloudellisten katsausten valmis-
teluun osallistuvat henkilöt eivät käy aktiivisesti kauppaa Yhtiön (tai 
Yhtiöön liittyvillä) rahoitusvälineillä vaan tekevät niihin pitkäaikaisia 
sijoituksia. Edellä mainituilta henkilöiltä on sisäpiiriohjeen mukaan 
kielletty lyhyen aikavälin kaupankäynti ja spekulatiiviset liiketoimet 
Yhtiön (tai Yhtiöön liittyvillä) rahoitusvälineillä.

Yhtiössä on sisäpiirihallinnon organisaatio, johon kuuluvat la-
kiasiainjohtaja, sisäpiirivastaava sekä sisäpiirirekisterin hoitaja. 
Sisäpiirihallinto vastaa MAR:n ja sisäpiirisääntöjen noudattamisen 
päivittäisestä hallinnoinnista ja valvonnasta sisältäen esimerkiksi 
sisäpiiriluetteloiden ylläpidon ja sisäpiiriasioiden valvonnan, ilmoi-
tusten toimittamisen johtohenkilöille, sisäpiiriläisille ja muille asiaan-
kuuluville tahoille samoin kuin koulutuksen ja neuvonnan järjestämi-
sen. Sisäpiirihallinto toimii yhteistyössä Yhtiön viestinnän kanssa, 
joka huolehtii johtohenkilöiden liiketoimien julkistamisesta. 

Tilintarkastus
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimi-
kaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastajana tulee olla  
Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, 
jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. 

Varsinainen yhtiökokous valitsi 20.3.2018 tilintarkastajaksi  
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena  
tilintarkastajana KHT Samuli Perälä.

Vuonna 2018 tilintarkastajalle maksettiin tilintarkastuspalkkioita  
282 000 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palve-
luista 147 000 euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin tai 
ketjuun kuuluvat yhtiöt).


