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Johdanto
SRV:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG- 
selvitys) tilikaudelta 2022 on laadittu CG-koodin 
hallinnointia koskevan raportointijakson mukaisesti. 
SRV esittää CG-selvityksen hallituksen toimintakerto-
muksesta erillisenä raporttina. CG-selvitys on saatavilla 
yhtiön verkkosivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinto 
ja johtaminen (www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi). CG-sel-
vitys sisältyy lisäksi omana osionaan yhtiön vuoden 
2022 vuosikertomukseen. 

 Hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt 
CG-selvityksen kokouksessaan 31.1.2023 ja yhtiön tilin-
tarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, 
että CG-selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen 
raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on 
yhdenmukainen yhtiön tilinpäätöksen kanssa.

Hallinnointia koskevat kuvaukset

Hallintorakenne ja -ympäristö
SRV on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osak-
keet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. SRV:n päätök-
sentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat SRV:n arvot 
ja Eettiset toimintaohjeet. CG-koodin lisäksi yhtiössä 
noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, SRV:n 
yhtiöjärjestystä, SRV:n hallituksen ja sen valiokuntien 
työjärjestyksiä, yhtiön politiikkoja ja ohjeita sekä suo-
malaisten pörssiyhtiöiden toimintaa sääntelevien ja 
valvovien yhteisöjen sääntöjä ja ohjeita. 

SRV:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat 
yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. 
Sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen 

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022
SRV Yhtiöt Oyj (SRV tai yhtiö) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää 
Hallinnointikoodia 2020 (CG-koodi) ja kaikkia sen suosituksia. CG-koodi on julkisesti saatavilla 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

sisäinen tarkastus ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaa-
vat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa toteuttaa 
toimitusjohtaja konsernin johtoryhmän avulla.

Yhtiökokous
SRV:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeen-
omistajat yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous pi-
detään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana 
kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous 
pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun se 
lain mukaan on pidettävä.

SRV:llä oli vuonna 2022 kaksi yhtiökokousta. Yhtiön 
varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 ja ylimääräi-
nen yhtiökokous 30.5.2022. Ylimääräinen yhtiökokous 
päätti yhtiön taseen uudelleenjärjestelyyn liittyvistä 
osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevis-
ta valtuutuksista, yhtiön osakkeiden yhdistämisestä ja 
siihen liittyvästä lunastuksesta sekä valtuutti hallituksen 
päättämään suunnatusta osakeannista. Covid-19 pan-
demian vuoksi molemmat yhtiökokoukset järjestettiin 
väliaikaisen lainsäädännön (677/2020) nojalla siten, että 
osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät 
osakkeenomistajan oikeuksia äänestämällä ennak-
koon ja esittämällä ennakkoon kysymyksiä. Vastaukset 
osakkeenomistajien kysymyksiin oli julkaistu ennak-
koon yhtiön verkkosivuilla. Varsinaisen yhtiökokouksen 
ennakkoäänestykseen osallistui 17 osakkeenomistajaa, 
jotka edustivat noin 68,41 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 
Ylimääräisen yhtiökokouksen ennakkoäänestykseen 
osallistui 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 74,45 % 
yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokousten pöytäkirjat 
ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  
www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.
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http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi
http://www.cgfinland.fi
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous
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Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
SRV:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti perus-
taa yhtiölle osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien 
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan 
vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista 
koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiöko-
koukselle ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Yhti-
ön kolme suurinta osakkeenomistajaa kunkin kalenteri-
vuoden 31.8. tilanteen perusteella ovat kukin oikeutettuja 
nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituk-
sen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsene-
nä. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat nimitystoimi-
kunnan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. 
Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan 
sihteerinä. Nimitystoimikunnan työjärjestys kuvaa tar-
kemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät 
ja kokouskäytännöt. Nimitystoimikunnan työjärjestys on 
saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/si-
joittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta. Nimitystoimikun-
ta on päätösvaltainen, kun kaikki jäsenet ovat paikalla. 
Nimitystoimikunta tekee päätöksensä yksimielisesti.

Nimitystoimikuntaan kuuluivat 31.12.2022 seuraavat 
jäsenet:
• Puheenjohtaja Ilpo Kokkila 

Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Pontos Oy
• Vesa Aho 

Päätoimi: liiketoimintajohtaja, OP Ryhmä
• Mikko Mursula 

Päätoimi: sijoitusjohtaja, Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

• Tomi Yli-Kyyny 
Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö Fennia hallituksen puheenjohtaja, 
SRV Yhtiöt Oyj

Vuoden 2022 aikana nimitystoimikunta kokoontui 
viisi (5) kertaa. Jäsenten kokouksiin osallistumisprosent-
ti oli 100.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee 
yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen yhtiön halli-
tuksen kokoonpanosta. Yhtiökokous päättää hallituksen 
jäsenten lukumäärän ja valitsee hallituksen puheenjohta-
jan ja muut hallituksen jäsenet toimikaudeksi, joka alkaa 
valintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyk-
sessä ei ole määräyksiä hallituksen jäsente n erityisestä 
asettamisjärjestyksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan. 

Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koske-
vaa ehdotustaan nimitystoimikunta huomioi CG-koodin 
mukaiset riippumattomuusvaatimukset, vuosittaiset 
hallituksen toiminnan arvioinnin tulokset, hallituksen 
monimuotoisuusperiaatteet sekä muut soveltuvat 
määräykset ja sääntelyn. Hallitukseen kuuluu yhtiöjär-
jestyksen mukaan 5–8 jäsentä. Hallituksen jäsenten 
toimikausien määrää ei ole rajoitettu eikä jäsenille ole 
asetettu enimmäisikää. 

SRV:n varsinainen yhtiökokous 2022 valitsi halli-
tukseen viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen 
jäseniksi Heli Iisakka, Hannu Leinonen, Heikki Leppänen, 
Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny. Yhtiökokous valitsi Tomi 
Yli-Kyynyn hallituksen puheenjohtajaksi ja hallitus valitsi 
keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Timo Kokkilan. 
Hallituksen jäsenten henkilötiedot, päätoimi ja osakeo-
mistukset yhtiössä on esitelty seuraavalla sivulla olevas-
sa taulukossa.

Osakkeenomistajien 
nimitystoimikuntaTilintarkastaja

Sisäinen 
tarkastus

Informoi

Raportoi

Raportoi

Raportoi

Raportoi
Ehdottaa 

nimitykset ja 
johtaa

Valitsee,  
ohjaa,  
valvoo

Valitsee Valitsee Ehdotus 
hallituksen 

kokoon-
panosta ja 
palkitse-
misesta

Hallitus 
vahvistaa
Konsernin

johtoryhmän
nimitykset

Antaa tilintarkastuskertomuksen

YHTIÖKOKOUS

HALLITUS

Tarkastusvaliokunta

HR- ja nimitysvaliokunta

TOIMITUSJOHTAJA

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/nimitystoimikunta
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Hallituksen monimuotoisuus,  
sukupuoli, %

80 %

20 %

Data Table

Legend Value in % Exact value

Naiset 20 % 22,1

Miehet 80 % 20,6

Total 42,7

Naiset
Miehet

Työnumero: 41, 1/3

1

Hallituksen monimuotoisuus,  
ikä, %

60 % 20 %

20 %

Data Table

Legend Value in % Exact value

40–50 vuotta 20 % 22,1

50–60 vuotta 20 % 20,6

>60 vuotta 60 %

Total 42,7

40–50 vuotta
50–60 vuotta
>60 vuotta

Työnumero: 41, 2/3

CFC7C0

575756
FFE800

1

Hallituksen monimuotoisuus,  
toimikausi, %

20 %

60 %

20 %

Data Table

Legend Value in % Exact value

1–2 v 20 % 22,1

2–10 v 60 % 20,6

>10 v 20 %

Total 42,7

1–2 v
2–10 v
>10 v

Työnumero: 41, 3/3

CFC7C0

575756
FFE800

1

Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain 
CG-koodin suositusten ja kokonaisarvioinnissa huo-
mioon otettavien muiden seikkojen ja olosuhteiden poh-
jalta. Arvion tekemiseksi kukin hallituksen jäsen antaa 
riippumattomuutensa arvioimiseksi riittävät tiedot sekä 
esittää oman arvionsa riippumattomuudestaan. Tämän 
jälkeen hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja 
ilmoittaa, ketkä hallituksen jäsenistä on katsottu riippu-
mattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi merkittä-
vistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan 
28.3.2022, että hallituksen jäsenistä Heli Iisakka, Hannu 
Leinonen, Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny ovat riip-
pumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeen-
omistajista. Timo Kokkila ei ole riippumaton yhtiöstä 

muassa hallituksen jäsenten kokemus, yhtiön eri liike-
toimintojen tuntemus, koulutus sekä ikä- ja sukupuo-
lijakauma.

Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden mukaan 
hallituksen jäsenillä tulee olla erilaisia osaamisia, jotka 
tukevat yhtiön kulloistenkin strategisten tavoitteiden 
toteutumista. Toimialaosaamisen lisäksi tällaisia osaa-
misalueita ovat muun muassa talous ja rahoitus, digitaa-
lisuus, liiketoiminnan johtaminen, strategioiden kehittä-
minen ja johtaminen sekä kansainvälinen liiketoiminta. 
Hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä koulutus, joka 
tukee yhtiön toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. 

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat tavoitteet 
ovat täyttyneet hyvin. Hallituksen kokoonpano sisältää 
yhtiön monimuotoisuusperiaatteissa määritettyjä kom-
petensseja hyvässä tasapainossa. Kaikilla hallituksen 

kokonaisarvioinnin perusteella huomioiden erityisesti 
yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys yhtiön 
hallituksessa, eikä riippumaton yhtiön merkittävästä 
osakkeenomistajasta AS Pontos Balticista, jossa hän on 
toimitusjohtaja.

Hallituksen monimuotoisuus 
Hallitus on määritellyt yhtiön hallituksen monimuo-
toisuutta koskevat periaatteet. Hallituksen monimuo-
toisuuden tavoitteena on tukea yhtiön liiketoimintaa 
ja sen kehittämistä, vahvistaa hallituksen toimintaa 
ja päätöksentekoa sekä lisätä avointa keskustelua. 
Monimuotoisuusarvioinnissa huomioidaan yhtiön 
kulloisenkin tilanteen hallituksen jäsenten kelpoisuu-
delle asettamat vaatimukset. Hallituksen riittävän 
monimuotoisuuden arvioinnissa huomioidaan muun 

jäsenillä on korkeakoulututkinto joko tekniikan tai talou-
den alalta sekä kokemusta liiketoiminnan johtamisesta ja 
strategioiden kehittämisestä ja johtamisesta. Hallituksen 
jäsenet toimivat tai ovat toimineet sekä listattujen että 
listaamattomien yhtiöiden johto- ja hallitustehtävissä 
yhtiön kannalta merkittävillä toimialoilla. Hallituksessa 
on edustettuna rakentamisen, kiinteistösijoittamisen, 
talouden ja rahoituksen sekä kansainvälisen liiketoimin-
nan asiantuntemusta. Hallituksen jäsenten ikä on 43–65 
vuotta. Myös molempien sukupuolten edustus toteutuu 
hallituksessa. Tulevaisuudessa yhtiö pyrkii edistämään 
nykyistä tasapainoisempaa hallituksen jäsenten suku-
puolijakaumaa. Tavoite huomioidaan hallituksen jäseniltä 
edellytettävien kompetenssien ohella hallituksen jäseniä 
koskevan ehdotuksen valmistelussa.

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

31.12.2022 1

Tomi Yli-Kyyny
puheenjohtaja

2019 1962 Dipl. ins. Keskinäinen Vakuutusyhtiö 
Fennia, toimitusjohtaja 

46 967

Timo Kokkila 
varapuheenjohtaja 
määräysvaltayhteisö Havu 
Capital Oy:n omistus

2010 1979 Dipl. ins. Pontos Oy, 
toimitusjohtaja

998 806

Heli Iisakka 2021 1968 KTM Colliers International Finland, 
talousjohtaja

26 244

Hannu Leinonen 2020 1962 Dipl. ins. Havator Group Oy, 
toimitusjohtaja

40 309

Heikki Leppänen 2020 1957 Tekniikan lisensiaatti Yritysjohdon valmentaja ja 
liiketoimintakehityksen 
konsultti

2 809

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.
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Hallituksen tehtävät ja toiminta
Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa yhtiön toimintaa 
osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan 
lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Hallitus on laa-
tinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa 
on määritelty hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeiset 
tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen työjärjestys 
on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/ hallitus. 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvis-
tetun kokousaikataulun mukaisesti ja sen lisäksi tarvit-
taessa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjoh-
taja asioiden esittelijänä ja lakiasiainjohtaja hallituksen 
sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet voivat 
osallistua hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan 
vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten 
perusteella. Vuonna 2022 arviointi toteutettiin ulkopuoli-
sen arvioijan toimesta. 

Osallistuminen kokouksiin 
Vuonna 2022 SRV:n hallitus kokoontui 31 kertaa. 
Kokouksia pidettiin yhtiön pääkonttorissa Espoossa, 
videoyhteydellä ja kolme (3) kertaa kokoontumatta. Hal-
lituksen kokousten keskimääräinen osallistumisprosentti 
oli 98,7. 

Hallituksen valiokunnat
Hallitus on perustanut keskuudestaan kaksi valiokuntaa: 
tarkastusvaliokunnan sekä HR- ja nimitysvaliokunnan. 
Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjes-
tysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. 
Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden teh-
tävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla 
asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi.

kunnan työjärjestys on saatavissa yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/
valiokunnat.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen kes-
kuudestaan valitsemista kolmesta jäsenestä. Valiokun-
nan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia 
yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippuma-
ton merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2022 tarkastusvaliokunnan kokoonpano 
oli Heli Iisakka (puheenjohtaja), Hannu Leinonen ja Timo 
Kokkila.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2022 aikana 
kahdeksan (8) kertaa. Tarkastusvaliokunnan kokousten 
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Valiokunnan jäsen
Osallistuminen/
kokousten lkm Osallistumis-%

Heli Iisakka 8/8 100 %

Timo Kokkila 8/8 100 %

Hannu Leinonen 8/8 100 %
Valiokunnan jäsen

Osallistuminen/
kokousten lkm Osallistumis-%

Tomi Yli-Kyyny 6/6 100 %

Hannu Leinonen 6/6 100 %

Heikki Leppänen 6/6 100 %

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat läsnä 
valiokunnan kokouksissa alla olevan taulukon 
mukaisesti:

Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituksen 
kokouksissa alla olevan taulukon mukaisesti:

HR- ja nimitysvaliokunnan jäsenet olivat 
läsnä valiokunnan kokouksissa alla olevan 
taulukon mukaisesti:

Hallituksen jäsen
Osallistuminen/
kokousten lkm Osallistumis-%

Tomi Yli-Kyyny 
puheenjohtaja

29/31 93,55 %

Timo Kokkila 
varapuheenjohtaja

31/31 100 %

Heli Iisakka 31/31 100 %

Hannu Leinonen 31/31 100 %

Heikki Leppänen 31/31 100 %

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen tehtäviin 
kuuluvien taloudellisten raportointi- ja valvontatehtävien 
sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelussa. 
Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista rapor-
tointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen 
seurantaan, talousraportointiin, sisäiseen tarkastukseen 
ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

Tehtävänsä täyttämiseksi tarkastusvaliokunta 
seuraa yhtiön taloudellista ja rahoituksellista asemaa, 
kuulee tilintarkastajia, käsittelee tilinpäätös- ja osa-
vuosikatsausluonnokset sekä seuraa ja arvioi sisäisen 
valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjes-
telmien tehokkuutta sekä lähipiiriliiketoimien periaattei-
ta ja prosesseja. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee 
tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskevan ehdo-
tuksen sekä seuraa ja arvioi tilintarkastajan riippumat-
tomuutta ja tilintarkastajan harjoittamaa muiden kuin 
tilintarkastuspalveluiden tarjoamista. Tarkastusvalio-

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 seuraajasuunnit-
telua, suunnittelee johdon ja henkilöstön kehittämistä 
sekä seuraa henkilöstötyytyväisyyttä ja työkykyasioita. 
HR- ja nimitysvaliokunnan työjärjestys on saatavissa 
yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 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 2022 HR- ja nimitysvaliokunnan kokoonpa-
no oli Tomi Yli-Kyyny (puheenjohtaja), Hannu Leinonen ja 
Heikki Leppänen.

http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus
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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Vuonna 2022 HR- ja nimitysvaliokunta kokoontui 
kuusi (6) kertaa. HR- ja nimitysvaliokunnan kokousten 
keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100.

Toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää SRV:n 
liiketoimintaa sekä hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. 
Hän vastaa asioiden valmistelemisesta hallituksen kä-
siteltäväksi ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta 
sekä hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamises-
ta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmu-
kaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämi-
sestä. Toimitusjohtaja on myös konsernin johtoryhmän 
puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitus-
johtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tehtävästään.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.9.2019 alkaen toiminut 
diplomi-insinööri Saku Sipola (s. 1968). Toimitusjohtajan 
omistustiedot on kuvattu konsernin johtoryhmän omis-
tustietojen yhteydessä. 

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 puheenjohtajana 
toimitusjohtaja sekä hallituksen nimittämät johtoryh-
män jäsenet. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenel-
lä on oma vastuualueensa. 

Kuvaukset sisäisen valvonnan 
menettelytavoista ja riskienhallinnan 
järjestelmien pääpiirteistä

Riskienhallintajärjestelmä
Riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaa-
vien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien 
mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja ope-
ratiiviset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, 
kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. 
Riskienhallinta tukee yrityksen arvoja, strategiaa ja 
tulostavoitteiden saavuttamista. 

SRV:llä on systemaattinen ja kokonaisvaltainen 
lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen 
sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteut-
tamiseen ja toiminnan raportointiin. Riskienhallinta on 
osa yhtiön johtamisjärjestelmää. SRV:n riskienhallinnan 
periaatteet ja viitekehys on kuvattu yhtiön Riskienhal-
lintapolitiikassa. Politiikkaa täydentävät eri osa-alueita 
koskevat tarkemmat ohjeet ja toimintatavat. 

SRV:n strategiaprosessiin kytketty konsernitason 
riskienhallintaprosessi kattaa yrityksen toimintaan 
liittyvien oleellisten riskien määrittämisen, niiden merkit-
tävyyden arvioinnin sekä riskien eliminoimiseen tai niiden 
vaikutusten vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden 
suunnittelun ja riskien hallinnoinnin vastuuhenkilöiden ni-
meämisen. Eri toimintojen, kehityshankkeiden, rakennus-
projektien ja sijoituskohteiden jatkuvaa riskienhallintaa 
suunnitellaan ja toteutetaan toiminto- ja kohdekohtaises-
ti. Rakennushankkeissa noudatettavat keskeiset riskien-
hallintatoimenpiteet on viety SRV:n toimintajärjestelmän 
prosessikaavioihin ja apuvälineisiin. Yrityksellä on käy-
tössä myös sertifioidut ISO-standardin mukaiset laatu-, 
ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät. 

Nimi Synt. Koulutus Vastuualue
SRV:n osakkeita

31.12.20223 

Saku Sipola 1968 Diplomi-insinööri Toimitusjohtaja 141 434

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

12 500

Miia Eloranta 1973 Valtiotieteiden maisteri Viestintä- ja markkinointijohtaja 25 000

Jouni Forsman 1969 Diplomi-insinööri Johtaja, Toimitilat pääkaupunkiseutu 13 200

Kimmo Kurki 1960 Rakennusinsinööri Johtaja, Hankinta ja laskenta 13 306

Jarkko Rantala 1986 Kauppatieteiden maisteri Talous- ja rahoitusjohtaja, Sijoittaminen 12 967

Jorma Seppä 1981 Insinööri (AMK) Johtaja, Asunnot pääkaupunkiseutu 12 551

Kristiina Sotka 1968 Kauppatieteiden maisteri, MSc. Politics Henkilöstöjohtaja -

Henri Sulankivi 1967 Diplomi-insinööri Johtaja, Alueyksiköt 25 309

Jussi Tuisku 1967 BA(Hons), eMBA Johtaja, Venäjän ja Viron liiketoiminta 292

Anu Tuomola 1974 Oikeustieteen maisteri, eMBA Lakiasiainjohtaja 25 000

Konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet 31.12.20222:

2 Konsernin johtoryhmän muutokset: Yhtiö tiedotti 20.12.2022, että talonrakennusinsinööri Hannu Lokka, (s. 1963) on nimitetty SRV Yhtiöt Oyj:n 
strategisesta hankekehityksestä vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 16.1.2023 alkaen. Yhtiön aiempi strategisen hankekehityksen 
johtaja, varatoimitusjohtaja Timo Nieminen jäi yhtiön 9.9.2022 tiedottaman mukaisesti eläkkeelle tammikuun 2023 lopussa ja lopetti 
johtoryhmässä joulukuussa 2022. Kaupallinen johtaja Antti Nummi lopetti tehtävässään SRV:llä ja johtoryhmän jäsenenä 31.1.2022.

3 Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä 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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Taloudellinen ohjaus ja valvonta
Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat 
SRV:n hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johto-
ryhmä, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallinto. 
Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin talou-
dellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa on 
kuukausittainen johdon talousraportointi ja sen yhtey-
dessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budje-
toidun sekä jatkuvasti ylläpidettävän ennusteen välillä. 
Ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa säännöllisesti 
taloudellista raportointia ja raportoi suoraan hallituksen 
tarkastusvaliokunnalle.

Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä 
vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-toimin-
to SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. 
Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi toimintojen te-
hokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamises-
sa on kuukausittainen talousraportointi ja sen yhteydes-
sä 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 controller-organisaatio. SRV on laatinut 
konsernitasoiset raportointimallit liiketoimintojen talou-
dellisen 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.

Tärkeä osa rakennusprojektien ennustamispro-
sessia on controller-organisaation koordinoima projek-
tikohtaisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen, 
arvottaminen ja raportointi toimenpidesuunnitelmineen. 

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

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus
Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta 
perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen raportoin-
tiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen. Tilinpäätöss-
tandardien tulkinta, soveltaminen ja noudattaminen on 
keskitetty konsernin taloushallintoon, jonka toimintaa 
hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo. Budjetointi- ja 
raportointiprosessit perustuvat SRV:n sisäiseen ohjeis-
tukseen, jonka määrittämisestä ja keskitetystä ylläpi-
tämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita 
sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa.

Muuta tietoa

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on osa SRV:n sisäisen valvonnan 
viitekehystä. SRV:n Sisäisen tarkastuksen toimintaohje 
määrittelee yhtiön sisäisen tarkastuksen tarkoituksen, 
aseman ja valtuudet yhtiössä sekä sen keskeisimmät 
tehtävät. Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objek-
tiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointityötä, jonka 
tehtävänä on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja tukea 
yhtiön toiminnan kehittämistä.

Sisäinen tarkastus tukee SRV:n tavoitteiden 
saavuttamista toteuttamalla tarkastustoimeksiantoja 
strategia- ja riskiperusteisesti, ja edistää toiminnallaan 
hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan kehittämistä. Sisäinen tarkastus suorittaa itsenäisiä 

Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hal-
lituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus huolehtii siitä, 
että riskienhallinta huomioidaan yhtiön strategisella 
ja operatiivisella tasolla sekä raportoidaan säännös-
ten edellyttämällä tavalla. Hallituksen riskienhallin-
tatyötä tukee hallituksen tarkastusvaliokunta, joka 
käsittelee SRV:n toiminnan riskejä ja epävarmuus-
tekijöitä säännöllisesti sekä raportoi niistä edelleen 
hallitukselle.

Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä 
liiketoiminnan ja projektien riskienhallinnan toteutuk-
sesta, johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskien-
hallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden so-
veltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja.

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 soveltuvia lakeja ja säännöksiä 
noudatetaan.

SRV:n liiketoimintaa ohjaavat yhtiön strategia 
ja arvot, konsernin laajuisesti noudatettavat  SRV:n 
Eettiset toimintaohjeet ja hallituksen hyväksymät kon-
sernin sisäiset päätöksentekovaltuudet sekä sisäiset 
politiikat, ohjeet ja menettelytavat. Sisäinen valvonta 
rakentuu myös terveestä yritys- ja johtamiskulttuu-
rista, eri toimintojen ja tehtäväroolien vastuualueiden 
ja toimintavaltuuksien selkeydestä sekä määritellystä 
raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen valvonta 
perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon 
raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuk-
sen raportteihin. 

RRISKIENHALLINTA 
TUKEE YRITYKSEN 
ARVOJA, 
STRATEGIAA JA 
TULOSTAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA
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tarkastuksia liiketoimintoihin, konserniyhtiöihin, proses-
seihin ja erityisesti valittuihin kohteisiin varmistaakseen 
sisäisen valvonnan toimivuuden. 

Sisäinen tarkastus toimii hallituksen tarkastusva-
liokunnan valvonnan alaisena ja raportoi havaintonsa 
tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunta raportoi 
edelleen hallitukselle. Vuosittain laaditaan sisäisen tar-
kastuksen vuosisuunnitelma, jonka tarkastusvaliokunta 
vahvistaa ja hyväksyy. 

Vuonna 2022 SRV:n sisäisen tarkastuksen kump-
panina toimi Ernst & Young Oy. Sisäisiä tarkastuksia 
suoritettiin vuonna 2022 sisäisen tarkastuksen vuosi-
suunnitelman 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 prosessit 
lähipiirin kanssa tehtävien liiketoimien tunnistamiseen 
ja päätöksentekoon. SRV ylläpitää luetteloa lähipiiriinsä 
kuuluvista tahoista ja on tunnistanut tavanomaiseen 
liiketoimintaansa kuuluvia tilanteita, joissa lähipiiriliike-
toimia saattaa esiintyä.

Liiketoimet lähipiirin kanssa on aina valmisteltava 
korostuneen huolellisesti ja läpinäkyvästi siten, että lii-
ketoimen markkinaehtoisuus ja yhtiön edun mukaisuus 
ovat arvioitavissa. Markkinaehtoisuuden ja kaupallisten 
ehtojen tavanomaisuuden arvioinnissa huomioidaan 
alalla yleisesti noudatettavat sopimus- ja markkina-

käytännöt sekä yhtiön asiakkaiden ja muiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa vastaavissa sopimuksissa 
sovellettavat kaupalliset ehdot. Lähipiiriliiketoimet, jot-
ka ovat luonteeltaan tavanomaisia ja markkinaehtoisia, 
toteutetaan ja hyväksytään yhtiön sisäisten ohjeiden 
mukaisesti. Mikäli liiketoimi ei ole tavanomainen tai 
markkinaehtoinen, liiketoimi joko jätetään tekemättä 
tai viedään SRV:n hallituksen hyväksyttäväksi. Päätök-
senteossa noudatetaan osakeyhtiölain esteellisyys-
säännöksiä.

Lähipiiritoimet ja niiden arviointiperusteet rapor-
toidaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Hallituksen 
tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi lähipiiritoimiin liitty-
vien periaatteiden ja menettelytapojen noudattamista 
konsernissa. SRV raportoi lähipiiritoimista säännöllisesti 
osana taloudellista raportointia ja julkistaa lähipiiritoimet 
säännösten edellyttämällä tavalla.

Vuonna 2022 yhtiöllä ei ole ollut yhtiön tavanomai-
sesta liiketoiminnasta poikkeavia tai muutoin tavanomai-
sista markkinaehdoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

Sisäpiirihallinto
Yhtiössä noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymää 
sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriohjeessa kuvataan rahoitus-
markkinoiden väärinkäytön ja erityisesti sisäpiiritiedon 
käytön kiellon ja markkinoiden manipuloinnin 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 tilinpäätöstiedotteen 
tai jokaisen osavuosikatsauksen julkistamista, eivätkä 
yhtiön tilinpäätöstiedotteen tai osavuosikatsauksen 
julkistamispäivänä (”suljettu ikkuna”).

Yhtiö ylläpitää ja päivittää lisäksi listaa henkilöistä, 
joilla on asemansa tai oikeuksiensa perusteella sään-
nöllinen pääsy julkistamattomaan taloustietoon (”talou-
dellisten katsausten valmisteluun osallistuvat henkilöt”). 
Suljettu ikkuna sekä siihen liittyvät velvollisuudet sovel-
tuvat myös näihin henkilöihin.

Yhtiö perustaa hanke- tai tapahtumakohtaisia sisä-
piiriluetteloita hankekohtaisen sisäpiiritiedon tehokasta 
johtamista varten. Luettelot sisältävät tiedot hankkeisiin 
osallistuvista henkilöistä. He eivät saa käydä kauppaa 
yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä sisäpiirihankkeen 
aikana.

Yhtiö suosittelee, että johtohenkilöiden ja taloudel-
listen katsausten valmisteluun osallistuvien henkilöiden 
kaupankäynti rajoitetaan tilanteisiin, jolloin markkinoilla 
on mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön rahoitusväli-
neiden arvoon vaikuttavista tekijöistä, eli tilinpäätöksen 
tai osavuosikatsauksen julkistamisen 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 kuulu-
vat lakiasiainjohtaja, sisäpiirivastaava sekä sisäpiirire-
kisterin hoitaja. Sisäpiirihallinto vastaa MAR:n ja sisäpii-
risääntöjen noudattamisen päivittäisestä hallinnoinnista 
ja valvonnasta. Sisäpiirihallinto toimii yhteistyössä yhtiön 
viestinnän kanssa, joka huolehtii johtohenkilöiden liike-
toimien julkistamisesta.

Tilintarkastus
Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensim-
mäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön 
tilintarkastajana tulee olla Patentti- ja rekisterihallituk-
sen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuulli-
sen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Varsinainen yhtiökokous valitsi 28.3.2022 tilintar-
kastajaksi tilinkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers 
Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Enel 
Sintonen. PricewaterhouseCoopers Oy nimesi 1.10.2022 
alkaen KHT Markku Katajiston yhtiön päävastuulliseksi 
tilintarkastajaksi KHT Enel Sintosen siirryttyä toisen 
työnantajan palvelukseen. Vuonna 2022 tilintarkasta-
jalle maksettiin tilintarkastuspalkkioita  302 000 euroa. 
Lisäksi tilintarkastajalle maksettiin muista palveluista  
371 000 euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin 
tai ketjuun kuuluvat yhtiöt).


