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Palkitsemistiedot vuodelta 2011 
 

1. Yhtiön nimi: Finavia Oyj 
 

Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 100% 
 

 
2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:  
 

Yhtiön toimialana ovat lentoasemaliiketoiminta ja lentoasemiin liittyvät palvelut, lennon-
varmistusliiketoiminta sekä muu lentoasemiin ja lentoliikenteeseen liittyvä toiminta. Yh-
tiö voi harjoittaa toimialaan liittyvää kiinteistösijoittamista sekä tarvittaessa muuta sijoi-
tustoimintaa. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä pykälässä mainittuun toimintaa liit-
tyvää toimintaa.  
 
  

 
3. Tuloslaskelma ja tase liitteenä 

 
 

 
4. Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä 
 

Finavian johdon pakkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan ja tuloksiin sidottuun tu-
lospalkkaukseen. Yhtiön johdolla ei ole muita palkitsemisjärjestelmiä eikä lisäeläkejärjes-
telyjä. Tulospalkkaus perustuu yhtiön hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. 
Konsernin taloudelliseen tulokseen ja turvallisuuteen liittyvät mittarit toimivat palkitse-
misen kynnysmittarina. Lisäksi asetetaan palvelutasoon, asiakastyytyväisyyteen ja esi-
miestyöhön liittyviä tavoitteita.  Tulostavoitteiden toteutumista seurataan ja mitataan tu-
loskortin avulla. Hallitus vahvistaa tulospalkkion suuruuden tavoitteiden saavuttamisen 
perusteella.   
Tulospalkkion enimmäismäärä määräytyy seuraavasti: toimitusjohtajan tulospalkkion 
suuruus on enintään 4 kuukauden palkkaa vastaava määrä, johtoryhmän jäsenten ja kes-
keisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajien 3 kuukauden palkkaa vastaava määrä. 
Rahapalkan lisäksi toimitusjohtajalla on puhelin- ja autoetu. 

 
 

 
 
 
 

 
 

5. Toimitusjohtaja  
 
Samuli Haapasalo 1.1. – 22.8.2011 
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 palkka 1.1. – 22.8.2011   135 teur  
 sisältäen puhelin- ja autoedun 
  

irtisanomisajan palkka 23.8.2011 – 22.2.2011  93 teur  
 
irtisanomisajan korvaus 22.2.2012 - 22.2.2013 279 teur 
 
tulospalkkio toteutuneiden tulostavoitteiden 

 mukaan ajalta 1.1. – 22.8.2011    32 teur 
 
 Yhteensä    539 teur 
 
 
 

Vuoden 2011 toteutuneen tuloksen ja saavutettujen tuloskorttitavoitteiden mukainen 
tulospalkkio Finavia - konsernin johdolle toteutui 60-prosenttisesti. Yhtiöllä ei ole pit-
kän aikavälin kannusteohjelmaa.     
Yhtiön varatoimitusjohtajalle ja vt. toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 
yhteensä 344 teur ja muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot olivat yhtyeensä 
989 teur. 

 
Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja eläkkeen määräytymisperuste on TyEl:n mu-
kainen. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä. Toimitusjohtajan irtisanomisaika 
on 6 kk, työantajan irtisanoessa sopimuksen maksetaan 6 kk peruspalkkaa koskeva kor-
vaus irtisanomisajan palkan lisäksi. 

 
6. Hallituksen palkitseminen vuonna 2011 
 

Finavian hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot vuodelta 2011 varsinaisen yhtiökoko-
uksen päätöksen mukaisesti olivat seuraavat: 
 
 puheenjohtaja   1 400 eur / kk 1.1.- 30.6.2011 
   1 700 eur / kk 1.7.- 31.12.2011 
 
 varapuheenjohtaja 1 000 eur / kk 1.1.- 30.6.2011 
   1 200 eur / kk 1.7.2011.- 31.12.2011 
 
 jäsenet  1000 eur / kk koko tilikauden ajan 
 
Kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta oli  
300 eur 1.1.- 30.6.2011 ja 500 eur 1.7.- 31.12.2011. 
 
Hallituksen jäsenille ei maksettu muita palkkiota tai etuuksia. 
 
Hallituksen jäsenille maksettiin yhteensä hallituksen ja valiokuntien kokouksista  
seuraavasti: 
  
Hallitus 1.1. – 30.6. 2011  Palkat  Palkkiot  eur 
 
Seppo Paatelainen  8 400 4 200 
Antti Vehviläinen  6 000 2 700 
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Pirkko Juntti   6 000 2 700 
Rita Linna   6 000 2 700 
Erja Takala   6 000 2 700 
Pauli Manninen  6 000 2 700 
 
Hallitus 1.7.- 31.12. 2011  Palkat  Palkkiot  eur 
 
Soili Suonoja   10 200 8 000 
Antti Vehviläinen    7 200 6 600 
Pirkko Juntti     6 000 6 800 
Rita Linna     6 000 7 300 
Harri Pynnä     6 000 6 500 
Pauli Manninen    6 000 4 800 
 
 

7. Muun henkilöstön palkitseminen 
 

Ylimmän johdon lisäksi tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluu noin 40 henkilöä, joiden 
tulospalkkion enimmäismäärä on kahden kuukauden palkkaa vastaava palkkio. 
 
Finavia Oyj:ssa on henkilöstörahasto, jonka jäseniä ovat kaikki työntekijät pois lukien ylin 
johto ja ne avainhenkilöt, jotka ovat tulospalkkion piirissä. 
Henkilöstörahastoa kerrytetään vuosittain enintään  summalla, joka vastaa neljän prosen-
tin osuutta yhtiön palkkasummasta.  Rahastoon maksettava osuus määräytyy asetettujen 
tulostavoitteiden toteutumisen mukaan. Hallitus asettaa tavoitteet henkilöstön voitto-
palkkiomallin muodossa ja vahvistaa toteutuneen tuloksen. Henkilöstön voittopalkkiomal-
lin tavoitteet ovat yhtenevät johdon tulospalkkiomittareiden kanssa. 

 
Vuodelle 2011 asetetut voittopalkkiomallin tavoitteet saavutettiin taloudellisen tuloksen 
osalta täysimääräisesti ja palvelutason sekä asiakastyytyväisyyden osalta osittain. 
Henkilöstörahastoon siirrettiin yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. 
 
Yhtiössä ei ole muita henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä. 
 
 

8. Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa, sijoitusneuvostoa tai muuta näihin verrattavaa neuvotte-
lukuntaa.  

  

Lisätietoja antaa talousjohtaja CFO Kirsti Lehtovaara-Kolu  020 708 2160 


