
Palkitsemistiedot 

1. a) Yhtiö: Finnair Oyj 
b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 55,8 % 
 
 

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä 

Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja postia kuljettamalla sekä 
lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden myynti, vuokraus ja korjaus, hotelli-, huolinta-, 
matkatoimisto- ja muu lentoliikenteeseen liittyvä toiminta. 

3. 31.12.2012 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista 
toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen 
yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.  

ks. erillinen liite 

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun 
palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden 
jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden 
muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja muista osake-perusteisista 
palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä.¨ 

a) Periaatteet ja laajuus 
 
Finnairin hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmään kuuluvien henkilöiden (eli johdon) 
palkasta, palkitsemisjärjestelmistä ja niihin liittyvistä tavoitteista yhtiön hallituksen 
palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta. Palkitsemisessa on otettu huomioon valtion 
talouspoliittisen ministerivaliokunnan 13.8.2012 antama kannanotto yritysjohdon ja avainhenkilöiden 
palkitsemisesta.  

Johdon sekä määriteltyjen muiden avainhenkilöiden (koko ryhmän laajuus yhteensä on noin 70 
henkilöä) ansio muodostuu kuukausipalkasta ja lyhyen ajan kannustinpalkkioista sekä pitkän 
aikavälin osakeperusteisista kannustinpalkkioista. 

b) Lyhyen ajan kannustinpalkkio 

 

Finnair käyttää johtamisessa hyväksi suoritukseen perustuvaa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. 

Järjestelmä sisältää toisiaan seuraavina vaiheina tavoitteiden asettamisen, suoritusarvioinnin ja 

kehityskeskustelun. Kannustin on tehtäväluokasta riippuen tavoitetasolla 2,5–20 % peruspalkasta. Mikäli 

henkilö ylittää hänelle asetetut tavoitteet merkittävästi, voi kannustinpalkkio olla maksimissaan 5–60 % 

vuositason peruspalkasta.  

Lopullisen kannustinpalkkion määrittää Finnairin tuloskerroin, jonka vaikutus henkilökohtaisen palkkioon voi olla 

0,5–1,5-kertainen, riippuen yhtiön taloudellisesta tuloksesta (toiminnallinen liikevoitto). Kertoimen avulla 

kannustinpalkkioiden määrä sovitetaan yhtiön taloudelliseen asemaan. Kannustinjärjestelmä seuraa yhtiön 

budjettikautta, joka on kuusi kuukautta, ja palkkiot maksetaan puolivuosittain. Palkkio lasketaan kyseisen jakson 

peruspalkasta.  

Yhtiön toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten lyhyen ajan kannustinpalkkio määräytyy hallituksen 

puolivuosittain asettamien tavoitteiden perusteella: johtajan tavoitteet perustuvat hallituksen kyseiselle kaudelle 

määrittelemiin koko Finnairia koskeviin tavoitteisiin ja johtajan vastuulla olevan liiketoiminta-alueen tavoitteisiin. 

Myös johtoryhmän jäsenten lopulliseen kannustinpalkkioon sovelletaan edellä kuvattua Finnairin tuloskerrointa. 

Henkilökohtaisen kannustinpalkkion suuruus on tavoitetasolla 20 % ja maksimitasolla 60 % peruspalkasta. 



 

c) Pitkän aikavälin kannustinpalkkio 2010–2012  

Finnairin hallitus hyväksyi 4.2.2010 osakepohjaisen palkkiojärjestelmän vuosille 2010–2012. 
Järjestelmä tarjoaa avainhenkilöille osakkeiden omistukseen perustuvan kannustimen, jonka 
palkitsevuus perustuu Finnairin taloudelliseen menestykseen sekä yhtiön osakkeen 
arvonkehitykseen. Järjestelmän tavoitteena on myös kannustaa avainhenkilöitä hankkimaan 
Finnairin osakkeita, mikä osaltaan yhdenmukaistaa avainhenkilöiden, yhtiön ja sen 
osakkeenomistajien etuja. 

 
Palkkiojärjestelmän piiriin kuuluvalla avainhenkilöillä on mahdollisuus saada yhtiön osakkeita ja 
rahaa kolmelta vuoden pituiselta tarkastelujaksolta, mikäli jakson taloudelliset tavoitteet saavutetaan. 
Järjestelmä koostuu osakkeina ja rahana maksettavasta osakepalkkiosta sekä rahana 
maksettavasta ostokannustimesta. Palkkioilla on samat ansaintakriteerit.  

 

 Osakepalkkio: Finnair Oyj:n osakkeina ja rahana maksettavien osakepalkkioiden 
ansaintajaksona on kolmivuotiskausi 2010–2012. Finnairin hallitus päättää vuosittain 
järjestelmään kuuluvat henkilöt sekä henkilökohtaisen osakeallokaation eli osakkeiden 
enimmäismäärän, jonka henkilö voi saada kyseiseltä vuodelta. Palkkiot maksetaan keväällä 
2013 vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Rahana maksettava palkkio on 1,5 
kertaa annettavien osakkeiden arvo palkkion maksuhetkellä, mikä vastaa useimmissa 
tapauksissa osakepalkkiosta aiheutuvien verojen määrää. Avainhenkilö saa luovuttaa palkkiona 
saadut osakkeet vasta kolmen vuoden kuluttua niiden saamisesta (rajoitusaika).  
 

 Ostokannustin: Mikäli osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluva avainhenkilö hankkii vuosien 
2010–2012 aikana Finnair Oyj:n osakkeita, hänelle maksetaan hankintoja seuraavan vuoden 
keväällä rahamääräinen ostokannustin. Palkkion perustana olevat osakkeet on hankittava 
kunakin vuonna kyseisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Ostokannustimen määrä on 2,5 
kertaa avainhenkilön hankkimien osakkeiden arvo palkkion maksuhetkellä kerrottuna 
osakepalkkiojärjestelmän tavoitteiden toteutumisprosentilla. Yhtenä vuonna huomioon otettavien 
osakehankintojen määrä on korkeintaan puolet avainhenkilön osakeallokaatiosta kyseisenä 
vuonna. Hankinnat, jotka ylittävät mainitun enimmäismäärän, otetaan huomioon seuraavan 
vuoden hankintoina. 2011 osakeostoihin lasketaan myös 2010 tehdyt osakeostot ja 2012 
osakeostoihin 2010 ja 2011 tehdyt osakeostot, siltä osin kuin osakepalkkiojärjestelmän tavoitteet 
ovat jääneet saavuttamatta vuosina 2010 ja/tai 2011. Järjestelmä kannustaa avainhenkilöitä 
hankkimaan osakkeita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kolmivuotista ohjelmaa. 

 
Järjestelmässä oli vuonna 2012 mukana noin 70 avainhenkilöä. 

 
Palkkioiden takaisinperintä, sovittelu ja muut erityistilanteet 
 
Mikäli osakepalkkion saaja irtisanoutuu tai irtisanotaan henkilöstä johtuvista syistä, hän on 
velvollinen tarjoamaan vastikkeetta yhtiölle ne osakkeet, joihin kohdistuu edellä mainittu 
rajoitusaika. Yhtiön hallitus voi kuitenkin harkintansa mukaan päättää, että avainhenkilö saa pitää 
tarjotut osakkeet osittain tai kokonaan. Mikäli henkilö irtisanotaan muusta syystä, hän saa pitää 
maksetut osakkeet. Ostokannustimia ja henkilön itse hankkimia osakkeita ei peritä takaisin työ- tai 
toimisuhteen päättyessä. Samalla päättyy itse hankittujen osakkeiden rajoitusaika. 
 
Palkkioita voidaan sovitella, mikäli yhtiöstä riippumattomien olosuhteiden muutosten vuoksi 
palkkioiden maksaminen olisi yhtiön kannalta kohtuutonta. Vastaavalla perusteella palkkioiden 
maksua voidaan lykätä, jos niiden maksaminen aiemmin olisi yhtiön kannalta haitallista. 
Palkkioiden maksu voidaan perua ja jo maksetut palkkiot periä takaisin osittain tai kokonaan, 
mikäli niiden kertymiseen on vaikutettu epäeettisin keinoin. Hallitus voi myös evätä yksittäisen 
avainhenkilön palkkion maksun henkilöön liittyvästä painavasta syystä. 
 
Finnairin hallitus voi käyttää harkintavaltaa myös muissa palkitsemiseen liittyvissä 
erityistilanteissa. Esimerkiksi toimitusjohtaja Mika Vehviläisen irtisanouduttua 27.1.2013, hallitus ja 
Vehviläinen sopivat, että toimisopimuksen mukainen kuuden kuukauden irtisanoutumisaika 
lyhennetään kuukauden pituiseksi. Finnairin 28.2.2013 jättävälle Vehviläiselle ei makseta 
osakepalkkiota, mutta hänelle on sovittu maksettavaksi vuonna 2012 ansaittu ostokannustin, 



jonka Vehviläinen olisi saanut osakepalkkiojärjestelmän sääntöjen mukaan vaikka 
irtisanoutumisaikaa ei olisi lyhennetty.  
 
Ansaintakriteerit 

Hallitus päättää vuosittain kunkin tarkastelujakson taloudelliset tavoitteet. Niiden saavuttaminen 

määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta ja Finnairin osakkeiden hankintaan 
perustuvasta kannustimesta avainhenkilölle maksetaan. Kolmivuotiskaudella koko osakepohjaisen 
kannustinjärjestelmän kokonaistuotto voi kuitenkin olla enintään kolmen vuoden peruspalkkaa 
vastaava määrä. Kullekin ansaintajaksolle on määritetty kaksi tavoitetta, joiden painoarvo on 
sama. Asetettujen minimi- ja maksimiarvojen välillä palkkio määräytyy lineaarisesti siten, että 
minimitasolla palkkio on 0 %, tavoitetasolla 50 % ja maksimitasolla 100 %. Käytetyt kriteerit ja 
raja-arvot ovat: 
 
 

Vuosi Kriteeri Minimi (0 %) Tavoite (50 %) Maksimi (100 %) 

2010 Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE % 0 % 2 % 4 % 

EBITDAR (milj. euroa) 112 162 212 

2011 Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE % 0 % 2 % 4 % 

EBITDAR (milj. euroa) 193 243 293 

2012 Oikaistu nettovelkaantumisaste,% 105 % 91,5 % 75 % 

EBITDAR (milj. euroa) 100 160 220 
 
EBITDAR = Liikevoitto ennen korkoja, veroja, arvonalentumisia, poistoja ja vuokria.  
 

 
d) Johdon suoritusperusteinen osakeohjelma (voimassa vuodesta 2013 alkaen) 
 
Finnairin hallitus on hyväksyi 7.2.2013 uuden suoritusperusteisen osakeohjelman Finnair-
konsernin avainhenkilöille. Ohjelma korvaa aiemman ohjelman, joka päättyi vuoden 2012 lopussa.  
Johtajien kokonaispalkkaus muodostuu peruspalkasta, yksilön ja yhtiön suorituksen perusteella 
muuttuvasta vuosittaisesta kannustinosasta sekä suoriteperusteisesta osakeohjelmasta. 
Osakeohjelman tarkoitus on kannustaa johtoa työskentelemään pitkän aikavälin omistaja-arvon 
kasvattamiseksi ja sitouttaa johtoa yhtiöön.  
 
Osakeohjelma koostuu vuosittain alkavista rullaavista ohjelmista, joissa osallistujilla on 
mahdollisuus ansaita Finnairin osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, jos hallituksen 
ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet täyttyvät. Jokaisen uuden ohjelman käynnistyminen 
edellyttää erillistä hyväksyntää Finnairin hallitukselta.  
 
Jokainen ohjelma pitää sisällään kolmen vuoden ansaintajakson, jota seuraa rajoitusaika, jonka 
aikana osallistuja ei voi myydä tai siirtää kannustinpalkkiona saamiaan osakkeita. Rajoitusaika on 
kolme vuotta Finnairin johtoryhmän jäsenillä ja yksi vuosi muilla osallistujilla. Lisäksi 
toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten on kerrytettävä ja sen saavuttamisen jälkeen 
ylläpidettävä yhtiössä kiinteän vuosipalkkansa määrää vastaavaa osakeomistusta niin kauan kuin 
osakeohjelmaan kuuluva on johtoryhmän jäsen. Ensimmäisen, vuodet 2013-2015 kattavan 
ohjelman suoritusperusteet ovat konsernin suhteellinen liikevoittoprosentin kasvu, toteutunut 
liikevoittoprosentti ja kustannussäästöt konsernin Euroopan liikenteessä.  
 
Mahdollinen kannustinpalkkio myönnetään Finnairin osakkeina. Osakkeet myönnetään kolmessa 
erässä ansaintajaksoa seuraavien kolmen vuoden aikana. Vuosina 2014 ja 2015 osakkeita ei siis 
tule myönnettäväksi, mikä on osin huomioitu vuosien 2016 ja 2017 ansaintapotentiaalissa. Jos 
ensimmäiselle ohjelmalle asetut tavoitteet vuosina 2013 - 2015 saavutetaan, osakkeita 
maksettaisiin kokonaisuudessaan arviolta noin 800 000 kappaletta (brutto ennen 
ennakonpidätyksen suorittamista). Jos tavoitteen enimmäismäärä saavutetaan, osakkeita 
maksettaisiin kokonaisuudessaan arviolta 1 200 000 kappaletta (brutto ennen ennakonpidätyksen 
suorittamista). Ensimmäiseen ohjelmaan oikeutettuja osallistujia on yhtiössä noin 55.  
 
Yksittäiselle osallistujalle tämän osakeohjelman perusteella myönnettyjen osakkeiden arvo ei 
minään vuonna saa ylittää 60 %:ia työntekijän vuosittaisesta peruspalkasta. 
 



e) Lisäeläkkeet 
 
Johtoryhmälle kertyy eläkettä työntekijän eläkelain mukaisesti. Lisäksi yhtiöllä on 
lisäeläkejärjestelmä, jonka piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat.  
Johtoryhmän jäsenten eläkejärjestelyt ovat verolakien tarkoittamia ryhmäeläkevakuutuksia. Kaikki 
johdon lisäeläkkeitä koskevat sopimukset, jotka on solmittu 1.10.2009 tai sen jälkeen, ovat 
maksuperusteisia. Maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn piirissä on kuusi johtoryhmän jäsentä. 
Lisäeläkemaksun suuruus on 10 % vuoden TyEl -ansioista. Eläkevakuutuksiin sisältyy 
vapaakirjaoikeus. 1.1.2011 jälkeen tehdyissä johtajasopimuksissa vapaakirjaoikeuden 
edellytyksenä on, että työsuhde kestää vähintään 24 kuukautta. Eläkeikä on 63 vuotta.  
 
Ennen 1.10.2009 solmitut lisäeläkesopimukset ovat etuusperusteisia. Etuusperusteisten 
lisäeläkesopimusten eläkeikä on 62 tai 63 vuotta. Etuusperusteinen lisäeläkejärjestely oli kolmella 
johtoryhmän jäsenellä vuonna 2012. Etuusperusteisen eläkkeen suuruus on 60 % vuosiansioista, 
jotka määräytyvät neljän eläkkeelle siirtymistä edeltävän vuoden keskiansiona jakson pienin ja 
suurin ansaintavuosi pois lukien. Lisäeläkkeessä on vapaakirjaoikeus.  
 
1.1.2013 jälkeen tehtäviin uusiin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten sopimuksiin ei sisälly 
lisäeläke-etuuksia. 

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Mika Vehviläinen 

b) Toimitusjohtajalle tilikauden 2012 aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä 
luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen 

Palkka- ja palkkiot, euroa vuodessa Toimitusjohtaja 2012 

Peruspalkka       
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on 
hallituksen päättämä kuukausittain maksettava 
peruspalkka. 

Yhteensä 576 227 

Luontaisetuudet       
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten työsuhde-
edut noudattavat yhtiön palkitsemispolitiikkaa, johon 
kuuluvat mm. matkustusedut, autoetu, kerhotoiminta, 
sairauskassa ja työterveyshuolto. Lisäksi 
toimitusjohtajalla oli asuntoetu.  

Autoetu, verotusarvo 11 340 

Puhelinetu, verotusarvo 240 

Asuntoetu, verotusarvo 26 816 

    Yhteensä 38 396 

Lyhyen ajan kannustimet       

Periaatteita on kuvattu kohdassa 4. Tavoitepalkkio, % 20 % 

    

Toteutunut palkkio, % 
peruspalkasta 

25,6% 

  Yhteensä, euroa 147 442 

 
c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) 
eriteltyinä 

Toimitusjohtajalle ei ollut muita etuuksia vuonna 2012. 
 



 
d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina 
tai muuna osakeperusteisena etuutena 

Pitkän ajan kannustimet  Toimitusjohtaja 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä   

  2012 

Allokoidut osakkeet  kpl 48 723 

Tavoitteiden toteutumisprosentti 97,3 % 

Kertyneen palkkion arvo euroina (osakkeet + rahaosuus)* 282 075 

Vuonna 2012 maksettu ostokannustin euroissa 0 

* Laskettuna vuoden 2012 viimeisen päivän osakekurssilla. Todellinen arvo määräytyy maksuhetken 
mukaan. Osakepalkkio maksetaan toukokuussa 2013. 28.1.2013 irtisanoutuneelle toimitusjohtaja 
Mika Vehviläiselle ei makseta osakepalkkiota. 

e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo 
päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat 
päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti 
palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä. 
 
f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat 
kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet 
ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä 

Palkka- ja palkkiot, euroa vuodessa Johtoryhmä 2012 

Peruspalkka     
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä on 
hallituksen päättämä kuukausittain maksettava 
peruspalkka. 

Yhteensä 1 739 005 

Luontaisetuudet     
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten työsuhde-edut 
noudattavat yhtiön palkitsemispolitiikkaa, johon kuuluvat 
mm. matkustusedut, autoetu, kerhotoiminta, 
sairauskassa ja työterveyshuolto. Lisäksi 
toimitusjohtajalla oli asuntoetu.  

Autoetu, verotusarvo 84 083 

Puhelinetu, verotusarvo 2 600 

Asuntoetu, verotusarvo - 

Yhteensä 86 683 

Lyhyen ajan kannustimet*     

Periaatteita on kuvattu kohdassa 4 Tavoitepalkkio, % 20 % 

  

Toteutunut palkkio, % 
peruspalkasta 

25,6% 

  Yhteensä, euroa 445 807 

Pitkän ajan kannustimet  Johtoryhmä 

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä   

  2012 

Allokoidut osakkeet, kpl 187 929 

Tavoitteiden toteutumisprosentti 97,3 % 

Kertyneen palkkion arvo euroina (osakkeet + 
rahaosuus)* 

1 087 987 

Vuonna 2012 maksettu ostokannustin euroissa 0 

* Laskettuna vuoden 2012 viimeisen päivän osakekurssilla. Todellinen arvo määräytyy maksuhetken 
mukaan. Osakepalkkio maksetaan toukokuussa 2013.  



 
g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä 
tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset 

Toimitusjohtajalle kertyi eläkettä työntekijän eläkelain mukaisesti. Lisäksi yhtiöllä on 
maksuperusteinen lisäeläkejärjestelmä, jonka piiriin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen kuului. Vuonna 
2012 Finnairin toimitusjohtajana toiminut Mika Vehviläinen erosi yhtiön palveluksesta 27.1.2013 ja 
hänen toimisuhteensa päättyi 28.2.2013. Koska hänen toimisuhteensa kesti alle 48 kuukautta, 
menetti hän lisäeläke-etunsa. 1.6.2013 toimitusjohtajan aloittavalla Pekka Vauramolla ei ole 
lisäeläke-etuutta. 

Eläkejärjestelyjen kustannukset vuonna 2012: 

 

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia 
irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot. 

Toimitusjohtajalla ja yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus ilman erityistä perustetta kuuden kuukauden 

irtisanomisaikaa noudattaen. Mikäli Finnair irtisanoo sopimuksen ilman perustetta, toimitusjohtajalle maksetaan 

irtisanomisajan palkan lisäksi eroraha, joka vastaa toimitusjohtajan 12 kuukauden palkkaa toimisuhteen 

päättymishetkellä. Toimitusjohtajalla on oikeus vastaavan suuruiseen korvaukseen, mikäli hän irtisanoo 

sopimuksen yhtiön olennaisen sopimusrikkomuksen tai yhtiön enemmistöomistajan vaihtumisen tai toiseen 

yhtiöön tapahtuvan sulautumisen vuoksi. 

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet 

Hallituksen kokoonpano 27.3.2013 alkaen:  
 
Klaus Heinemann (pj.), Harri Kerminen (vpj.), Maija-Liisa Friman, Jussi Itävuori, Merja Karhapää, 
Gunvor Kronman ja Antti Kuosmanen. 

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden 
määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä). 

Nykyisen hallituksen palkkiot: 
 
Vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättämät vuosi- ja kokouspalkkiot hallituksen jäsenille 
ovat:  

 puheenjohtajan vuosipalkkio 61 200 euroa  

 varapuheenjohtajan vuosipalkkio 32 400 euroa  

 jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa  

 Suomessa asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa ja ulkomailla asuvan 
hallituksen jäsenen kokouspalkkio 1 200 euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta  

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen Finnairin 
yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä on rajoitettu oikeus 
henkilöstölippujen käyttöön Finnairin henkilöstölippuohjesäännön mukaisesti.  

Hallitukset palkkiot olivat samat vuonna 2012. 



c) Tilikauden 2012 aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten 
etujen määrät määräytymisperusteisesti (vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkio sekä yksittäiset 
palkkiot) eriteltynä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta.  

Hallituksen jäsenten palkitsemisperiaatteet olivat samat vuonna 2012 kuin 2013 (ks. kohta 6 b). 

 

 
 

d) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; 
executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä 
tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä. 

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, 
henkilöstörahastosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista. 

Muun henkilöstön lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot 

a) Kannustinjärjestelmä: Finnair käyttää johtamisessa hyväksi suoritukseen perustuvaa lyhyen aikavälin 

kannustinjärjestelmää. Järjestelmä sisältää toisiaan seuraavina vaiheina tavoitteiden asettamisen, 

suoritusarvioinnin ja kehityskeskustelun. Kannustin on tehtäväluokasta riippuen tavoitetasolla 2,5-20 % 

peruspalkasta. Mikäli henkilö ylittää hänelle asetetut tavoitteet merkittävästi, voi kannustinpalkkio olla 

maksimissaan 5-60 % vuositason peruspalkasta.  

Lopullisen kannustinpalkkion määrittää Finnairin tuloskerroin, jonka vaikutus henkilökohtaisen palkkioon voi olla 

0,5-1,5-kertainen, riippuen yhtiön taloudellisesta tuloksesta (toiminnallinen liikevoitto). Kertoimen avulla 

kannustinpalkkioiden määrä sovitetaan yhtiön taloudelliseen asemaan. Kannustinjärjestelmä seuraa yhtiön 

budjettikautta, joka on kuusi kuukautta, ja palkkiot maksetaan puolivuosittain. Palkkio lasketaan kyseisen jakson 

peruspalkasta.  

b) Tilannepalkitseminen: Finnairilla on käytössä koko henkilöstöä koskeva tilannepalkitsemismalli. Sen 

mukaisesti yksittäisiä henkilöitä voidaan palkita projektiluonteisista, odotukset ylittävistä suorituksista, joilla on 

selvä myönteinen vaikutus Finnairin tulokseen, palveluihin tai prosesseihin. Yli 5 000 euron palkkiot hyväksyy 

toimitusjohtaja. Mikäli palkkionsaaja on johtoryhmän jäsen, palkkion hyväksyy hallituksen puheenjohtaja. 

c) Henkilöstörahasto: Henkilöstörahasto on henkilökunnan omistama ja hallitsema rahasto, ja 

se hallinnoi yrityksen sille suorittamia voittopalkkioeriä sekä muita rahastolain mukaisia varoja. 

Finnair päättää voittopalkkiojärjestelmästä, ja rahasto puolestaan jakaa voittopalkkiot rahaston 



jäsenille lain ja sääntöjen edellyttämällä tavalla.  Voittopalkkion maksamisen edellytyksenä on kaksi 

kriteeriä: 

 Konsernin toiminnallinen liikevoitto (toiminnallinen EBIT-%)  

 Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE-%) 

Voittopalkkio on enintään 4,0 % tilikauden TYEL-ansiosta. Kummankin yo. kriteerin painoarvo 
voittopalkkiojärjestelmässä on 50 % eli enintään 2,0 % kauden TYEL-ansioista. Rahastolle 
maksettava voittopalkkio jaetaan työnantajayhtiöiden välillä kauden TYEL-ansioiden suhteessa. 
Vuodelta 2012 Henkilöstörahastolle maksettiin 4,8 miljoonaa euroa. 

Henkilöstörahastossa mukana olevat työnantajat 2012: 

 Finnair Oyj  

 Finnair Catering Oy  

 Finnair Cargo Oy  

 Finnair Facilities Management Oy  

 Northport Oy  

 FTS Financial Services Oy  

 Finnair CargoTerminal Operations Oy  

 Finnair Technical Services Oy  

 Finnair Engine Services Oy  

 Finnair Flight Academy Oy   

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
jäsenten nimet 
b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden sekä 
muiden taloudellisten etujen määrät määräytymisperusteisesti eriteltynä puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajan ja jäsenen osalta. 

 


