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Data Table

Legend Liikevaihto, 
euroa (€)

Liikevoitto (%)

2018 959667 −2,1
2019 1060949 −8,8
2020 975534 0,2
2021 932554 −0,2

2022 770078 −8,9

Liiketoiminnan kehitys

Työnumero: 47
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Liikevoitto (%) Liikevaihto, euroa (€)
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932 554
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Johdanto
Tässä palkitsemisraportissa annetaan tietoja SRV Yhtiöt 
Oyj:n (SRV tai yhtiö) hallituksen, toimitusjohtajan ja toi-
mitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta tilikaudella 2022. 
Palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayh-
distys ry:n julkaiseman Hallinnointikoodin 2020 suosi-
tusten sekä voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten 
mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoit-
teessa www.cgfinland.fi.

Palkitsemisraportin on valmistellut hallituksen HR- 
ja nimitysvaliokunta ja hallitus on hyväksynyt raportin 
esitettäväksi ja vahvistettavaksi vuoden 2023 varsinai-
sessa yhtiökokouksessa. Palkitsemisraporttia koskeva 
yhtiökokouksen päätös on neuvoa-antava.

SRV:n palkitsemisraportti julkaistaan vuosittain 
yhdessä yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksen kanssa, ja se 
on saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.
fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/ 10 vuoden ajan 
julkaisusta. Palkitsemisraportti sisältyy lisäksi omana 
osionaan yhtiön vuoden 2022 vuosikertomukseen. 
Yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut, että tämä raportti 
on annettu.

Toimielinten palkitseminen SRV:ssä perustuu var-
sinaisen yhtiökokouksen 26.3.2020 vahvistamaan pal-
kitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikka on voimassa 
vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei 
yhtiökokoukselle sitä ennen esitetä muutettua palkitse-
mispolitiikkaa.

Palkitsemispolitiikan mukaan SRV:ssa sovellet-
tavan toimielinten palkitsemisen tarkoituksena on 

yhdistää SRV:n omistajien sekä toimielinten jäsenten 
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi ja liiketuloksen 
kasvattamiseksi sekä vahvistaa toimitusjohtajan 
sitoutumista yhtiöön.  Toimielimiin sovellettavat pal-
kitsemisen periaatteet pohjautuvat pitkälti samoihin 
periaatteisiin kuin muun henkilöstön palkitsemisessa ja 
työsuhteiden ehdoissa noudatettavat periaatteet. Muu-
hun henkilöstöön verrattuna toimielinten palkitsemista 
koskevissa periaatteissa kuitenkin korostuu pitkäjän-
teistä sitouttamista koskeva elementti sekä suuremmat 
taloudelliset ansaintamahdollisuudet omistaja-arvon 
kasvaessa. 

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja toimitus-
johtajan sijaisen palkitseminen tilikaudella 2022 toteu-
tettiin yhtiön vahvistetun palkitsemispolitiikan mukaises-
ti. Palkkioita ei tilikaudella peritty takaisin tai oikaistu. 

Tilikaudella 2022 hallituksen jäsenten palkitsemi-
nen koostui yhtiökokouksen hyväksymistä vuosipalk-
kiosta ja läsnäolon perusteella maksettavista kokous-
palkkioista. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 
vuosipalkkiot maksettiin ensi kertaa SRV:n osakkeina 
ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä 
maksettiin osakkeina. 

Toimitusjohtajan palkkio koostui tilikaudella 
2022 kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista sekä 
muuttuvista osista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin 
kannustinpalkkioista. Toimitusjohtajalle maksettiin myös 
kertaluonteinen, suoritusperusteinen erillispalkkio yhtiön 
rahoituksen kokonaisjärjestelyn onnistuneesta toteutuk-
sesta. Toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen raken-
teessa ei tilikaudella 2022 tapahtunut muutoksia. 

Palkitsemisraportti 2022

Maksetut palkkiot (EUR 1 000)

2018 2019 2020 2021 2022

Hallituksen puheenjohtaja 76 80 86 84 115

Hallituksen varapuheenjohtaja 64 68 77 77 86

Muut hallituksen jäsenet keskimäärin 51 57 67 55 78

Toimitusjohtaja1  517 424 645 605 631

Toimitusjohtajan sijainen2  241 203 200 231 224

SRV:n työntekijöille keskimäärin maksetut palkat ja palkkiot3   55 56 59 60 64

1 Saku Sipola, toimitusjohtaja 1.9.2019 alkaen. Taulukossa on huomioitu kulloinkin tehtävää hoitaneen/hoitavan toimitusjohtajan kiinteä ja 
muuttuva palkitseminen (lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiot) kunakin tilikautena. Vuosien 2019-2020 osalta ei ole huomioitu edellisen 
toimitusjohtajan irtisanomisajan palkkaa eikä erokorvausta.

2 Timo Nieminen, toimitusjohtajan sijainen joulukuuhun 2022 asti.
3 Keskimääräinen työntekijän palkkakehitys perustuu tilinpäätöksen henkilöstökuluihin ilman henkilöstön sivukuluja ja toimitusjohtajalle ja hallitukselle 

maksettuja palkkioita jaettuna keskimääräisellä henkilöstömäärällä vuoden aikana.

Palkitsemisen ja yhtiön tuloksen kehitys 
viiden edellisen tilikauden aikana

SRV:n viime vuosien kehitykseen ovat vaikuttaneet 
toimintaympäristön muutosten lisäksi yhtiön suoritusta-
son ja rahoitusaseman vahvistamiseksi sekä kannatta-
vuuden parantamiseksi tehdyt mittavat toimenpiteet. 
Vuoden 2022 merkittävin SRV:tä koskenut tapahtuma 
oli laaja rahoitusjärjestely, jolla yhtiö vahvisti omaa 
pääomaansa Venäjän omaisuuserien alaskirjausten 
seurauksena.

http://www.cgfinland.fi
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/
http://www.srv.fi/sijoittajat/hallinnointi/palkitseminen/
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Hallituksen palkitseminen tilikaudella 2022
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. 

Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut on 
korvattu yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa 
yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin tai toimi yhtiön neuvon-
antajana, eivätkä kuulu työ- tai toimisuhdeperusteisten 
palkkiojärjestelmien piiriin. Hallituksen jäsenet eivät 
myöskään kuulu SRV:n kannustinjärjestelmien piiriin. 
Hallituksen jäsenet eivät ole saaneet tässä raportissa 
mainittujen palkkioiden lisäksi taloudellisia tai muita 
etuuksia yhtiöltä. 

Toimitusjohtajan ja toimitus johtajan 
sijaisen palkitseminen tilikaudella 2022

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemi-
sesta päättää SRV:n hallitus. 

Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteistä 
osista, kuten peruspalkasta ja luontoiseduista, muuttuvis-
ta osista, kuten lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalk-
kioista, ja muista taloudellisista etuuksista. Muut talou-
delliset etuudet voivat olla esimerkiksi lisävakuutuksia 
tai myös kertamaksuja, kuten aloitusbonus toimisuhteen 
alussa, irtisanomiskorvaus toimisuhteen päättyessä tai 
hallituksen päättämä erillispalkkio yhtiön etujen varmis-

Hallituksen palkkiot yhtiökokouksen 2022 päätöksen mukaisesti:

Vuosipalkkio (EUR) Vuosipalkkion maksutapa Kokouspalkkio

Puheenjohtaja 72 000 • Noin 40 % yhtiön osakkeina, 
loppuosa rahana. Yhtiö vastaa 
osakkeiden hankinnasta aiheutuvista 
kustannuksista ja varainsiirtoverosta. 

• Osakkeisiin ei liity sitouttamisjaksoa tai 
muita luovutusrajoituksia.

700 euroa / hallituksen ja valiokunnan 
kokous

• Maksu rahana
Varapuheenjohtaja 48 000

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
(ellei hän samalla toimi hallituksen 
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana)

48 000

Hallituksen jäsen 36 000

Tilikaudella 2022 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot:

Hallituksen jäsen

Vuosipalkkio (EUR) josta
Vuosipalkkion 

osana ostettujen 
osakkeiden määrä6

osakkeina 
(EUR)

rahana4 

(EUR)
Kokouspalkkiot5  

(EUR)
Kokonaispalkkio 

(EUR)

Tomi Yli-Kyyny 90 000 25 200 115 200 96 277

28 796 61 204

Timo Kokkila 60 000 25 900 85 900 64 184

19 197 40 803

Heli Iisakka 60 000 26 600 86 600 64 184

19 197 40 803

Hannu Leinonen 45 000 30 800 75 800 48 138

14 398 30 602

Heikki Leppänen 45 000 26 600 71 600 48 138

14 398 30 602

Yhteensä 300 000 135 100 435 100 320 921

95 986 204 014

4 Vuosipalkkion rahaosuudet sisältävät tammi-maaliskuussa 
2022 maksetut yhtiökokouksen 2021 päätöksen mukaisten 
vuosipalkkioiden maksuosuudet tammi-maaliskuulta 2022 sekä 
huhtikuussa 2022 maksetut yhtiökokouksen 2022 päätöksen 
mukaisten vuosipalkkioiden rahaosuudet ajalta huhtikuu 
2022-maaliskuu 2023.

5 Kokouspalkkioihin sisältyy 12 600 euroa tammikuussa 2022 
maksettuja vuoden 2021 kokouspalkkioita. Vuoden 2022 
kokouspalkkioista 14 000 euroa on maksettu tammikuussa 2023.

6 Ostopäivä 13.5.2022. Osakkeiden lukumäärät on taulukossa 
ilmoitettu ostopäivän lukumäärinä. Yhtiö on 4.7.2022 toteuttanut 
osakkeiden yhdistämisen siten, että jokaiset yhtiön neljäkymmentä 
(40) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi.

tamisesta erikoistilanteissa. Kertamaksujen osuus on 
enintään ½ kiinteän vuosipalkitsemisen määrästä. 

Toimitusjohtajan sijaisen tehtävää hoitaa toissijaise-
na työtehtävänään hallituksen nimittämä, yhtiön johtavas-
sa asemassa oleva toimihenkilö. Koska tehtävä on toissi-
jainen, ei yhtiö maksa sen hoitamisesta erillistä palkkiota. 

Tilikaudella 2022 toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan 
sijaiselle maksetut palkkiot:

Toimitusjohtaja 
(EUR)

Toimitusjohtajan 
sijainen7  (EUR)

Kiinteä peruspalkka 438 805 202 795

Luontoisedut 15 445 12 210

Lyhyen aikavälin 
kannustinpalkkio8

54 375 8 900

Pitkän aikavälin 
kannustinpalkkio9 

- -

Muut taloudelliset 
etuudet 10

122 500 -

Kokonaispalkkio 631 125 223 905

Kiinteiden ja 
muuttuvien 
osatekijöiden 
suhteellinen osuus

72 %/ 28 % 96 %/ 4 %

7 Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen perustui tilikaudella 2022 
tehtävää hoitaneen varatoimitusjohtajan ensisijaiseen työtehtävään 
yhtiön organisaatiossa.

8 Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot on kirjattu taulukkoon 
maksuperusteisesti. Kokonaispalkkiosumma sisältää vuoden 2021 
lyhyen aikavälin kannustinohjelman perusteella huhtikuussa 2022 
maksetun tulospalkkion. 

9 Pitkän aikavälin kannustinohjelmista ei maksettu palkkioita tilikaudella 
2022.

10 Muut taloudelliset etuudet sisältävät toimitusjohtajalle yhtiön 
rahoituksen kokonaisjärjestelyn onnistuneesta toteutuksesta tilikaudella 
2022 maksetun kertaluonteisen erillispalkkion rahallisen arvon.   
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tulospalkkion toteutunut ansainta vuodelta 2022 oli 35 % 
tulospalkkion enimmäismäärästä.

Toimitusjohtajan sijaisen lyhyen aikavälin kannus-
tinjärjestelmä perustuu hallituksen vuosittain hyväk-
symään yhtiön henkilöstöön sovellettavaan tulospalk-
kiojärjestelmään. Tulospalkkion enimmäismäärä on 
toimitusjohtajan sijaisella enintään ½ kiinteän vuosipal-
kitsemisen määrästä. 

Toimitusjohtajan sijaiselle vuonna 2022 asetetut 
lyhyen aikavälin kannustinkriteerit ja niiden keskinäinen 
painotus muodostuivat yhtiön tilauskannan ja operatii-
visen liikevoiton kehityksestä (70 %) sekä strategisen 
hankekehityksen edistämisestä (30 %). 

Toimitusjohtajan sijaisen suoriutumista suhteessa 
tulospalkkiolle asetettuihin kriteereihin arvioitiin halli-
tuksessa helmikuussa 2023. Hallitus käytti oikeuttaan 
tarkistaa laskentakaavan perusteella määrittyvän toimi-

Toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu samoista 
palkitsemisen elementeistä kuin toimitusjohtajan. 
Yhtiö ei ole maksanut toimitusjohtajalle tai toimitusjoh-
tajan sijaiselle lisäeläke- tai vakuutusmaksuja vuonna 
2022. 

Toimitusjohtajan ja toimitus johtajan 
sijaisen lyhyen aikavälin kannustimet 

Hallitus päättää vuosittain toimitusjohtajan lyhyen 
aikavälin kannustinohjelman (tulospalkkio) kriteereis-
tä. Pääpaino on taloudellisilla tavoitteilla, mutta osa 
tavoitteista voi olla myös ei-taloudellisia. Hallitus arvioi 
toimitusjohtajan suoriutumista suhteessa asetettui-
hin kannustinkriteereihin tarkastelujakson päätyttyä. 
Tarkastelujakso on tilikausi. Yhtiön palkitsemispolitiikan 
mukaan lyhyen aikavälin kannustinten osuus on enin-
tään ⅔ toimitusjohtajan kiinteän vuosipalkitsemisen 
määrästä.

Tilikaudella 2022 yhtiön hallituksen määrittä-
mät toimitusjohtajan tulospalkkion kannustinkriteerit 
ja niiden keskinäinen painotus muodostuivat yhtiön 
tilauskannan kehityksestä (40 %) sekä operatiivisen lii-
kevoiton kehityksestä (60 %). Toimitusjohtajan ansainta-
mahdollisuus vuoden 2022 tulospalkkio-ohjelmassa oli 
kahdeksan kuukauden kiinteää peruspalkkaa vastaava 
määrä. 

Hallitus arvioi toimitusjohtajan suoriutumista 
suhteessa tulospalkkiolle asetettuihin kriteereihin 
helmikuussa 2023 ja käytti oikeuttaan tarkistaa las-
kentakaavan kautta määrittyvän palkkion suuruutta 
toimintaympäristön olennaisesti ja ennakoimattomasti 
kriteerien asettamishetkestä muuttuneiden olosuh-
teiden vuoksi. Tarkistuksen jälkeen toimitusjohtajan 

Pitkän aikavälin 
kannustinohjelma

Ansainta-
mahdollisuus

Hankintahinta/ 
suoritus-kriteeri Käyttö/maksuvuosi Toteuma

Osakeohjelma 2019–202611 1 000 000 osaketta 
(netto)

0,55 euroa / osake • 300 000 osaketta 
1.3.2022–28.2.2023

• 300 000 osaketta 
1.3.2023–31.8.2024

• 400 000 osaketta 
1.9.2024–31.8.2026

Lakkautettu 1.2.2023

Osakeohjelma 2021–202212 450 000 (brutto) Konsernin operatiivinen 
kassavirta ja osakkeen 
kokonaistuotto (TSR)

2023 Toteuma 20 362 euroa 
vahvistettu 1.2.2023, 
maksetaan huhtikuussa 
2023

Osakeohjelma 2021–202313 450 000 osaketta 
(brutto)

Osakkeen  
kokonaistuotto (TSR)

2024 Lakkautettu 1.2.2023

Osakeohjelma 2022–202414 450 000 osaketta 
(brutto)

Osakkeen  
kokonaistuotto (TSR)

2025 Lakkautettu 1.2.2023

11 Hallitus päätti 1.2.2023 osakeohjelman lakkauttamisesta ja sen 
perusteella annettujen hankintaoikeuksien mitätöinnistä. Lakkautusta 
koskeva pörssitiedote on julkaistu 2.2.2023.

12 Hallitus vahvisti 1.2.2023 osakepalkkio-ohjelmasta 2021-2022 
maksettavien palkkioiden määrän. Palkkioiden määrän laskennassa 
otettiin huomioon SRV:n 4.7.2022 toteuttamasta osakkeiden 
yhdistämisestä aiheutuneet muutokset yhtiön osakkeiden 
määrässä. Samassa yhteydessä hallitus päätti ohjelman huhtikuussa 
2023 maksettavan palkkiototeuman maksamisesta ohjelman 
osallistujille yksinomaan rahana. Muutosten jälkeen toimitusjohtajan 
ansaintamahdollisuuden laskennallinen enimmäismäärä oli 11 250 
osaketta (brutto). Päätöksiä koskeva pörssitiedote on julkaistu 
2.2.2023.  

13 Hallitus päätti 1.2.2023 osakepalkkio-ohjelman 2021–2023 lakkaut-
tamisesta. Lakkautetusta ohjelmasta ei tulla maksamaan palkkioita. 
Lakkauttamista koskeva pörssitiedote on julkaistu 2.2.2023.

14 Hallitus päätti 1.2.2023 osakepalkkio-ohjelman 2022–2024 lakkaut-
tamisesta. Lakkautetusta ohjelmasta ei tulla maksamaan palkkioita. 
Lakkauttamista koskeva pörssitiedote on julkaistu 2.2.2023.

tusjohtajan sijaisen palkkion suuruutta samoin perustein 
kuin toimitusjohtajan tulospalkkiota. Tarkistuksen jäl-
keen toimitusjohtajan sijaisen toteutunut ansainta vuo-
delta 2022 oli 40 % tulospalkkion enimmäismäärästä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 
2022 tulospalkkiot maksetaan rahana, mikä on linjassa 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Hallin-
nointikoodin 2020 ja markkinakäytännön kanssa. Tulos-
palkkioiden maksuajankohta on huhtikuu 2023.

Toimitusjohtajan ja toimitus johtajan 
sijaisen pitkän aikavälin kannustimet

Toimitusjohtaja oli tilikaudella 2022 mukana kolmessa 
yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmassa. Toimitus-
johtajan ansaintamahdollisuudet ohjelmissa 31.12.2022 
tilanteen mukaisina on kuvattu alla:

Ohjelmien ehtojen mukaan hankittuja ja palkkio-
na saatuja osakkeita koskee luovutusrajoitus, joka on 
voimassa kaksi vuotta osakkeiden hankkimisesta tai 
palkkion vastaanottopäivästä lukien.

Toimitusjohtajan sijaisen mahdolliseen pitkän aika-
välin kannustinohjelmaan sovelletaan samoja periaattei-
ta kuin yhtiön hallituksen hyväksymään muuta johtoa ja 
avainhenkilöitä koskevaan pitkän aikavälin kannustinoh-
jelmaan.

Tilikaudella 2022 toimitusjohtajan sijainen ei ollut 
mukana yhtiön pitkän aikavälin kannustinohjelmissa.


