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Yhtiö: Suomen Ilmailuopisto Oy 
 
Asia:  PALKITSEMISTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISUUS VALTIO-

OMISTEISISSA YHTIÖISSÄ  
 
Tiedot: 
 

1. a) Suomen Ilmailuopisto Oy 
b) Valtion omistus 49,5 % 
  Finnair Oyj 49,5 % 
  Porin kaupunki 1 % 

 
2. Yhtiön toimiala on ilmailualan koulutusta antavan oppilaitoksen ylläpitäminen, il-

mailualan koulutuksen kehittäminen ja konsultointi, ilmailualan koulutuspalvelujen 
myynti sekä ilmailuun liittyvien palvelutoimintojen myynti (mukaan lukien yhtiön 
omistamien lentokoneiden ja lentosimulaattorien vuokraus). Ilmailualan huoltotoi-
minta.  

 
3. Tuloslaskelma ja tase liitteenä. 

 
4. Ei palkitsemisjärjestelmää. 

 
5. a) Juha Siivonen 

b) Vuonna 2012 toimitusjohtajalle maksettu TyEL ansio on 123.756,00 euroa. An-
sio muodostuu rahapalkasta ( 110.490,24 € ), vapaasta autoedusta ( 13.025,76 €) 
ja puhelinedusta (240 €). 
c) matkustaja-matkatavara-matkavastuu- ja oikeusturvavakuutus 303,34 € ja va-
paa-ajan tapaturmavakuutus 54,33 €.  
d) ei 
e) -  
f)  - 
g) Toimitusjohtaja jää eläkkeelle, kun hän täyttää 65 vuotta. Toimitusjohtajalla on 
oikeus työntekijäin eläkelain mukaiseen työeläkkeeseen. Yhtiö sitoutuu ottamaan 
toimitusjohtajalle lakisääteiset vakuutukset (tapaturmavakuutus, työttömyysvakuu-
tus ja ryhmähenkivakuutus). Yhtiö sitoutuu ottamaan toimitusjohtajalle lisäksi va-
paa-ajan tapaturmavakuutuksen, matkavakuutuksen ja toimitusjohtajan vastuuva-
kuutuksen. 
h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjoh-
tajan hänestä riippumattomista syistä, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi ir-
tisanomiskorvaus, joka on 6 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Korvaus on ve-
rotettavaa tuloa.  
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6. a) 10.5.2011 – 25.4.2012 Puheenjohtaja Timo Lankinen, varapuheenjohtaja Mark-
ku Malmipuro, Mikko K. Salminen, jäsen, Tarja Riihimäki, jäsen. Lisäksi hallituksen 
kokouksiin osallistuu Porin kaupungin edustajana Harri Peltoniemi. 
 
Yhtiökokouksessa 26.4.2012 valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt: 
Opetusneuvos Tarja Riihimäki 
Hallintojohtaja Matti Lahtinen 
Toimitusjohtaja Mikko K. Salminen 
Johtaja Markku Malmipuro 
 
Hallitus valitsi kokouksessaan 21.5.2012 puheenjohtajaksi Tarja Riihimäen ja  
varapuheenjohtajaksi Markku Malmipuron. 
  
b) Ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta 26.4.2012  
Kokouspalkkiota maksetaan puheenjohtajalle 600 €/kk ja hallituksen jäsenille  
300  €/kk, ja kokouspalkkio on 200 € kokoukselta. 
Palkkiota ei  makseta Finnar Oyj:n edustajille. 
 
c) Tilikaudella 2012 palkkioita hallituksen jäsenille maksettiin 18 000 euroa. 
Puheenjohtaja kk-palkkiota 7200 euroa ja kokouspalkkioita 1200 euroa. 
Jäsenet kk-palkkioita 7200 euroa ja kokouspalkkioita 2400 euroa. 
 
d) ei toimi 

 
7. Suomen Ilmailuopisto Oy:llä ei ole käytössä palkitsemisjärjestelmää eikä henkilös-

törahastoa. 
 

8. a) - 
b) - 

 
 

 
 


