
FINNAIRIN ELÄKESÄÄTIÖN PALKKA- JA PALKKIOPOLITIIKKA 

Yleistä 

Tässä politiikassa sanalla Eläkesäätiö tarkoitetaan Finnairin Eläkesäätiötä. 

Eläkesäätiö ei toimi työnantajana, joten kaikki sen lukuun tehtäviä suorittavat tahot, henkilöt sekä 

hallituksen jäsenet / varajäsenet, eivät ole työoikeudellisessa työsuhteessa Eläkesäätiöön. 

Eläkesäätiön palkkio- ja kannustinjärjestelyt noudattavat Finnair Oyj:ssä kulloinkin vahvistettuja 

työehtosopimuksia ja työsuhteen ehtoja sekä muita Finnair-konsernin kulloinkin linjaamia periaatteita ja 

eettisiä ohjeita. Finnair Oyj:n sekä Eläkesäätiön keskinäisessä palvelusopimuksessa edellytetään, että 

Eläkesäätiön lukuun toimivat tai Eläkesäätiölle palvelua tuottavalle kulloinkin määritetty kannustin tai muu 

palkkio, ei millään tavalla perustu, eikä saa muutoinkaan edellyttää sellaisia toimia, jotka olisivat 

ristiriidassa Eläkesäätiön tai sen edunsaajien edun kanssa. 

Mitä tässä palkka- ja palkkiopolitiikassa on todettu hallituksen jäsenistä, sovelletaan myös hallituksen 

varajäseniin. Eläkesäätiön palkka- ja palkkiopolitiikka käsitellään ja vahvistetaan Eläkesäätiön hallituksen 

toimesta.  

Palkkio- ja kannustinjärjestelyt sekä maksettavat korvaukset 

Eläkesäätiö ei pääsääntöisesti suorita erillisiä palkkioita tai kannustimia Eläkesäätiöön liittyvien tehtävien 

hoitamisesta, kokouksista tai hallitusta avustavissa työryhmissä työskentelystä. Mikäli erillisiä palkkioita tai 

kannustimia määritetään, eivät ne sisällä elementtejä, jotka olisivat ristiriidassa sijoitus- ja 

omistajaohjauspolitiikassa määritettyjen kestävyysriskien huomioon ottamisessa.  

Poikkeuksen muodostavat ne Finnairin Eläkesäätiön hallituksen jäsenet, jotka edustavat työntekijöitä. 

Heille maksettavat palkkiot ovat aina veronalaista tuloa ja joista suoritetaan myös muut veroluonteiset 

maksut. Kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on hallituksen jäsenen osallistuminen hallituksen 

kokoukseen. 

Eläkesäätiön lukuun tehtäviä kulloinkin hoitaville, suoritetaan matka- tai muita korvauksia, siten kuin 

Finnair Oyj:n matkustusohjesäännössä kulloinkin on määritetty ja kun tehtävän suorittaminen liittyy vain 

Eläkesäätiön asioiden hoitamiseen.  

Eläkesäätiön ulkoistettuja toimintoja suorittaviin, ei kohdisteta Eläkesäätiön toimesta minkäänlaisia erillisiä 

palkitsemiselementtejä tai kompensaatioita Eläkesäätiön tehtävien suorittamisesta, vaan toimijoille 

suoritetaan vain palvelusopimuksessa tai erillisessä tehtävänannossa kulloinkin määritetyt korvaukset. 

Oikeuksista Finnairin Eläkesäätiön etuuksiin 

Eläkesäätiön hallituksen jäsenet voivat kuulua Eläkesäätiön edunsaajiin, riippuen siitä kuuluvatko he 

pääasiallisen työsuhteensa perusteella Eläkesäätiön sääntöjen määrittämään toimintapiiriin.  

Mikäli Eläkesäätiön hallituksen jäsen, asiamies tai muuta keskeistä toimintoa suorittava henkilö, kuuluu 

Eläkesäätiön sääntöjen mukaan toimintapiiriin, on hän tältä osin myös edunsaaja, siten kuin eläkesäätiön 

säännöissä on kulloinkin määritetty. 

Vahvistaminen 

Tämä palkka- ja palkkiopolitiikka on vahvistettu Eläkesäätiön hallituksen toimesta 16.3.2021. 


