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Finnairin tavoitteena on luoda 
kestävää kannattavaa kasvua 
sopusoinnussa ympäristön 
ja yhteiskunnan tarpeiden 
kanssa.



Astumme toivon ja tekojen 
vuosikymmenelle 
Joulukuussa 2019 päättyi sekä vuosi ja 

vuosikymmen, ja sen lisäksi päättyivät 

omat, ensimmäiset kolme kuukauttani 

Finnairissa ja ilmailun parissa. 

Lentoliikenne on jännittävä toimiala: 

perinteikäs ja nopearytminen yhtä aikaa. 

Uuden vuosikymmenen puolelle on jäänyt 

vielä paljon opittavaa, mutta hyvin nopeasti 

huomasin, miten vahva sitoutuminen 

yrityksessä on sen toimintaajatuksen 

”Bridging the world” toteuttamiseen 

vastuullisesti. Tälle matkalle on hieno 

lähteä mukaan!

Vaiheikas vuosi 2019 oli maailmassa 

uudenlaisen toiminnan vuosi. Mutta 

valitettavasti toimintaa myös puuttui 

kriittisiltä alueilta. Näimme, kuinka 

lapset ja nuoret johtivat taistelua 

ilmastokriisiä vastaan. Australian 

metsäpalot olivat historiallisen laajat. 

Amerikkalaiset suuryritykset heräsivät 

puhumaan rahallisen arvon tuottamista 

laajemmasta vastuusta. EU esitteli Green 

Deal -ympäristösopimuksen, ja samaan 

aikaan YK:n ilmastokokous COP25 

päättyi Madridissa ilman merkittäviä 

edistysaskeleita. Poliittiset, maantieteelliset 

ja taloudelliset jännitteet kasvoivat, mutta 

toisaalla lapsikuolleisuus ja taloudellinen 

eriarvoisuus jatkoivat laskuaan.

Myös kansalaisten luottamus instituutioihin 

oli laskussa. Living Library Indexin mukaan 

vain 49 % ihmisistä maailmassa luottaa 

maansa hallintoon, ja 56 % luottaa 

yrityksiin. Tämä tarkoittaa, että yritykset 

voivat, ja niiden pitää, ottaa johtajuutta 

globaalien haasteiden ratkaisemisessa. 

Osana ratkaisua on yrityksen kannatta- 

vuuden varmistaminen, mutta se ei enää 

riitä. 

Finnair esitteli uuden strategiansa 

marraskuussa, se tähtää vastuulliseen, 

kannattavaan kasvuun. Taloudelliset, 

sosiaaliset ja ympäristölliset näkökohdat 

otetaan entistäkin tasapainoisemmin 

huomioon päätöksenteossa ja vastuullisuus 

on strategiamme keskiössä. Olemme 

jo nyt yksi maailman vastuullisimmista 

lentoyhtiöistä, mutta ymmärrämme hyvin, 

että jatkuva parantaminen on ehto tämän 

aseman vahvistamiselle.

Merkityksemme suomalaiselle 

yhteiskunnalle on mittava. Meillä on 

töissä noin 7 000 ihmistä, ja yrityksen 

epäsuora työllistämisvaikutus on vielä 

paljon suurempi. Investoimme vahvasti 

henkilökunnan koulutukseen ja vuonna 

2019 koulutustunteja oli yhteensä 335 438. 

Monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus ovat 

tärkeitä: 48 % esihenkilöistämme oli naisia, 

ja monimuotoisuus oli mukana kaikessa 

markkinointi- ja rekrytointitoiminnassa. 

Emme kuitenkaan ole täydellisiä, vaan 

yrityksestä löytyy vielä alueita, joissa 

esimerkiksi monimuotoisuustavoitteemme 

eivät toteudu. Useiden lentoyhtiöiden 

allekirjoittama 25by2025 –sitoumus 

varmistaa, että parannamme myös niissä.

Työntekijöidemme hyvinvointi on erittäin 

tärkeää. Uskomme vahvasti, että tyytyväiset 

työntekijät saavat myös asiakkaat tyyty-

väisiksi. Seuraamme työhyvinvointia ja 

sitoutumista säännöllisesti, ja vuoden 2019 

työntekijä-NPS oli 3,66.

Vaikutuksemme tuntuu myös 

Suomen ulkopuolella. Varsinkin 

matkanjärjestäjämme Aurinkomatkat 
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“VAIKKA HAASTEET 
TUNTUVAT VÄLILLÄ 
YLIPÄÄSEMÄTTÖMILTÄ 
JA RATKAISUT VAIKEILTA 
LÖYTÄÄ, USKON, ETTÄ MEILLÄ 
ON MAHDOLLISUUS KULKEA 
ETURIVISSÄ JA INSPIROIDA 
MUITA LIITTYMÄÄN MUKAAN.”



on hyvin lähellä paikallista yhteisöä 

kohdemaissamme. Aurinkomatkojen 

”Vastuullisuus kuuluu pakettiin” –ohjelma 

pyrkii työskentelemään paikallisessa 

omistuksessa olevien hotellien 

kanssa, kouluttaa kohdehenkilökuntaa 

tunnistamaan ja toimimaan havaitessaan 

pakkotyötä tai lasten hyväksikäyttöä, 

ja yhtiö on myös lopettanut retket 

eläintarhoihin ja muihin paikkoihin, joissa 

elämiä pidetään vankeudessa.

Suurin vaikutuksemme kohdistuu kuitenkin 

ympäristöön. Vaikka ilmailu on ehkä 

tärkeämpää kuin koskaan, kansainvälisen 

kaupan, kulttuurien välisen ymmärryksen 

ja erilaisten avustus- ja yhteistyöaloitteiden 

mahdollistamiseksi on löydettävä tapa 

lentää niin, että vaikutus ympäristöön 

on tämänhetkistä pienempi. Meidän 

yksikkökohtaiset hiilidioksidipäästömme 

ovat laskeneet vuodesta 2005 27 % per 

hyötytonnikilometri, mutta kasvumme on 

kasvattanut kokonaispäästöjämme.

Tämä ei voi jatkua. Meidän on löydettävä 

tapa erottaa taloudellinen kasvu ja 

päästöjen kasvu toisistaan, ja pitkällä 

aikavälillä meidän on toimittava 

hiilineutraalisti. Tähän päästään lukuisten 

toimien avulla alkaen lentokoneiden 

jatkuvasta painonpudotuksesta ja päätyen 

uusiin teknologioihin, kuten synteettisiin 

polttoaineisiin ja sähkölentämiseen. Tänä 

vuonna kerromme tarkemmin suunni-

telmistamme ja raportoimme tuloksista 

säännöllisesti.

Monitahoiset haasteet vaativat systeemisiä 

ratkaisuja. Tarvitsemme lisää kumppaneita 

matkalle kohti hiilineutraaliutta: Haluamme 

muun muassa, että asiakkaamme 

miettivät, miten pakkaavat. Investoimme 

eri tahojen kanssa tutkimukseen, 

jotta uusien ratkaisujen kehittäminen 

nopeutuisi. Kutsumme kilpailijoitamme ja 

yhteistyökumppaneitamme miettimään 

yhdessä, miten voimme kehittää arvoketjuja 

niin, että päästöt vähenisivät. Kaikilla 

toiminnoilla on merkitystä ja kaikkia 

tarvitaan.

Vaikka haasteet tuntuvat välillä 

ylipääsemättömiltä ja ratkaisut vaikeilta 

löytää, uskon, että meillä on mahdollisuus 

kulkea eturivissä ja inspiroida muita 

liittymään mukaan. Suomi ja Pohjoismaat 

ovat erinomainen paikka, mistä ponnistaa. 

Meillä arvostettu vastuullisuutta ja 

ympäristöä jo pitkään, ja yhteistyö yritysten 

välillä sekä julkisen sektorin kanssa on 

maailman mittakaavassa mutkatonta ja 

selkeää. Tässä toimintaympäristössä, 

vastuullisuuteen panostavassa yrityksessä, 

yhdessä sitoutuneiden kollegoiden kanssa 

löydämme kyllä tien tavoitteisiimme. Tule 

mukaan!

Anne Larilahti

Vastuullisuusjohtaja
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OLENNAISUUS
ANALYYSI  

Olennaisuusanalyysin avulla Finnair on 

tunnistanut arvoketjussaan olennaiset 

taloudelliset, ympäristö- ja sosiaaliset 

vaikutukset sekä vaikutukset liiketoimintaan 

ja sidosryhmien päätöksentekoon. 

Olennaisuusanalyysissa tunnistetaan 

yrityksen toimintaympäristöstä nousevia 

yritysvastuun asioita analysoimalla 

toimialatrendejä, lainsäädäntöä, 

yritysvastuun raportointiohjeistoja, 

verrokkiyhtiöiden raportointia sekä eri 

sidosryhmien esille nostamia asioita. 

Tunnistetut yritysvastuun näkökohdat on 

priorisoitu liiketoimintavaikutuksen sekä 

sidosryhmien kiinnostuksen perusteella. 

Finnairin hallitus sekä johtoryhmä ovat 

hyväksyneet olennaisuusanalyysin tulokset.

Olennaisuusanalyysin tuloksena määritellyt 

olennaiset yritysvastuunäkökohdat 

on ryhmitelty neljän teeman alle. Tätä 

analyysia sekä ryhmittelyä on käytetty 

tämän raportoinnin pohjana. Finnairin 

yritysvastuun teemat, fokusalueet, 

olennaiset näkökohdat, sekä niihin liittyvät 

GRI-standardit ja laskentarajat on kuvattu 

seuraavan sivun taulukossa. Olennaisiin 

GRI-standardeihin liittyvät yksityiskohtaiset 

sisällöt on listattu GRI-sisältöindeksissä.
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FOKUSALUE
OLENNAISET 
NÄKÖKOHDAT GRI SISÄLTÖ

NÄKÖKOHTIEN 
LASKENTARAJAT

EETTINEN LIIKETOIMINTA JA VASTUULLINEN HANKINTA

Eettinen liiketoiminta ja 
vastuullinen hankinta

• Eettiset 
liiketoimintaperiaatteet 
(Code of Conduct)

• Eettinen liiketoiminta 
• Vaatimustenmukaisuus
• Sosioekonominen 

vattimustenmukaisuus

Finnairin oma toiminta, 
kumppanit ja hankintaketju

• Lahjonnan ja 
korruptionvastaisuus • Korruptionvastaisuus

• Kilpalunormien 
noudattaminen • Kilpailun rajoittaminen

• Hankintaketjujen 
vastuullisuus

• Toimittajien sosiaalisen 
vastuun arviointi

• Ihmisoikeusarviointi

YMPÄRISTÖVASTUU 

Energiankulutus • Polttoainetehokkuus • Energiaintensiteetti

Finnairin oma toiminta sekä 
epäsuorat
vaikutukset kasvihuone-
kaasupäästöihin ja 
luonnon monimuotoisuu-
teen

Melu • Lentomelu

Luonnonsuojelu • Luonnon monimuotoisuus • Biodiversiteetti

Päästöt

• Ilmastonmuutoksen 
hillintä

• Uusiutuvat polttoaineet
• Kompensointi

• Kasvihuonekaasujen 
päästöt (Scope 1,2 ja 3)

• Kasvihuonekaasujen 
vähentäminen

Jätteet

• Tuotteiden 
uudelleenkäyttö

• Jätteen vähentäminen
• Kertakäyttöisten muovien 

vähentäminen
• Materiaalien kierrätys 

• Jätteet ja päästöt

FOKUSALUE
OLENNAISET 
NÄKÖKOHDAT GRI SISÄLTÖ

NÄKÖKOHTIEN 
LASKENTARAJAT

SOSIAALINEN VASTUU

Huolenpito henkilöstöstä

• Henkilöstökokemus
• Työnantajamielikuva
• Henkilöstön hyvinvointi
• Henkilöstön 

työskentelyolosuhteet
• Yhdenvertaisuus

• Työsuhteet
• Henkilöstön ja johdon 

väliset suhteet
• Työterveys ja turvallisuus
• Koulutus ja henkilöstön 

kehittäminen
• Monimuotoisuus ja 

yhtäläiset mahdollisuudet
• Ihmisoikeusarviointi

Finnairin oma toiminta

Huolenpito asiakkaista

• Lentoturvallisuus
• Asiakaskokemus
• Yhdenvertaisuus
• Asiakkaan datan 

vastuullinen käyttö

• Sidosryhmäyhteistyö
• Asiakkaiden terveys ja 

turvallisuus
• Markkinointiviestintä ja 

tuoteinformaatio
• Asiakkaiden 

yksityisyydensuoja
• Ihmisoikeusarviointi

Finnairin oma toiminta ja 
asiakkaat

Sidosryhmät • Sidosryhmävuorovaikutus
• Poliittinen vaikuttaminen

Finnairin oma toiminta, 
yhteiskunta ja
paikallisyhteisöt

TALOUDELLINEN VASTUU

Taloudelliset vaikutukset • Taloudellinen vastuu
• Taloudelliset tulokset
• Välilliset taloudelliset 

vaikutukset

Finnairin oma toiminta, 
yhteiskunta ja
paikallisyhteisöt
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Yhtiön tapaa toimia ohjaavat 
yhtiön määrittelemät 
periaatteet, politiikat ja niitä 
tarkentavat ohjeet, joita ovat 
muun muassa seuraavat:
• Finnairin eettiset toimintaohjeet 

(Code of Conduct) ja hankinnan 

eettiset ohjeet (Supplier code of 

conduct)

• Riskienhallintapolitiikka ja siihen 

liittyvät yksityiskohtaisemmat 

ohjeistukset eri osa-alueille

• Rahoituspolitiikka

• Tiedonantopolitiikka

• Kompensaatiopolitiikka

• Sisäpiirisäännöt

• Finnairin hallituksen monimuotoi-

suuspolitiikka

• Hyväksymispolitiikka

• Vakuutuspolitiikka

• Henkilökunnan matkustuspolitiikka

• Kilpailupolitiikka 

• Tietoturvapolitiikka

• Tietosuojapolitiikka

• Yhteiskuntavastuupolitiikka

• Jatkuvuudenhallintapolitiikka

• Ympäristö- ja energiatehokkuuspoli-

tiikka

HALLINTOMALLI Finnair noudattaa taloudellisessa 

raportoinnissa pörssiyhtiöitä koskevia 

säännöksiä sekä kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja. Pääosa 

Finnairin operatiivisesta toiminnasta 

on lentoturvallisuuslain alaista ja sitä 

valvotaan viranomaisen toimesta. Finnair-

konsernin toiminnan lainmukaisuutta 

valvotaan osana konsernin yleisiä valvonta- 

ja tarkastusprosesseja. 

Vastuullisuuden johtaminen

Finnairin yritysvastuu näkyy Finnairin 

kaikessa toiminnassa ja heijastuu sen 

tarkoituksessa, strategiassa, visioissa 

ja arvoissa. Finnairin arvoja ovat 

välittäminen, yksinkertaistaminen, 

rohkeus ja yhdessä työskenteleminen. 

Vastuullisuusstrategian tavoitteena 

on vähentää ympäristövaikutuksia ja 

kasvattaa taloudellista sekä sosiaalista 

hyötyä yhteiskunnalle. Vastuullisuustyön 

avainalueet ja strategiset tavoitteet 

jakautuvat seuraaviin teemoihin: ympäristö, 

sosiaalisuus ja taloudellisuus. Finnair on 

sitoutunut noudattamaan toiminnassaan 

kansainvälistä ja paikallista lainsäädäntöä 

sekä eettisiä toimintaperiaatteita (Code of 

Conduct), ja tukee YK:n kestävän kehityksen 

tavoitteita (Sustainable Development 

Goals). Finnairissa yhteiskuntavastuutyö 

kuuluu kaikille ja vastuullisuusnäkökohdat 

pyritään ottamaan huomioon 

tasapainoisesti kaikissa prosesseissa ja 

tuotesuunnittelussa.

Code of Conduct

Finnairin eettisissä toimintaohjeissa 

(Finnair Code of Conduct) ja eettisissä 

ohjeissa tavarantoimittajille (Supplier 

Code of Conduct) on käsitelty yhtiön 

korruptiopolitiikka. Lahjusten 

vastaanottaminen ja antaminen on 

ehdottomasti kielletty. Samaa alleviivataan 

myös isäntänä toimimisen, lahjonta- ja 

vieraanvaraisuusohjeissa.

Myös Finnairin ihmisoikeuksien johtamista 

kuvataan Code of Conductissa, Supplier 

Code of Conductissa sekä henkilöstöön 

liittyvissä johtamisperiaatteissa. Finnair 

kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistusta 

sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) 

perussopimuksia. 

Finnair on allekirjoittanut YK:n Global 

Compact -aloitteen ja sitoutui samalla 

noudattamaan Global Compactin 
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Yleiset johtamisen periaatteet
Finnairin johtamisjärjestelmän tavoitteena 

on saavuttaa strategiset tavoitteet, luoda 

lisäarvoa yhtiön omistajille ja muille 

sidosryhmille, hallita toimintaan liittyviä 

riskejä sekä parantaa yhtiön suorituskykyä. 

 



kymmentä vastuullisen yritystoiminnan 

periaatetta. Global Compact -sitoumuksen 

mukaisesti Finnair pyrkii ehkäisemään 

ihmisoikeusloukkauksia sekä tukemaan 

lapsityövoiman ja pakkotyön torjuntaa 

niin omassa toiminnassaan kuin 

toimitusketjussaan. 

Vaatimustenmukaisuus

Valvontaroolit ja -vastuut ovat Suomen 

osakeyhtiölain, Suomen listayhtiöiden 

hallinnointikoodin sekä lentotoimialan 

säännösten mukaiset. Finnairin 

hallinnointia, valvontaympäristöä, 

kontrollitoimia ja sisäistä valvontaa sekä 

näihin liittyviä rooleja ja vastuita on 

kuvattu tarkemmin selvityksessä yhtiön 

hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Vastuu 

lentotoiminnan viranomaismääräysten 

noudattamisesta on viranomaisen 

hyväksymillä vastuuhenkilöillä. Tämän 

lisäksi tärkeimmät valvontavastuut liittyvät 

talouteen, rahoitukseen ja turvallisuuteen.

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen  
Lentotoiminta on tiukasti säädelty toimiala 

ja siksi on tärkeää, että Finnair osallistuu 

sen toimintaedellytyksiä koskevaan 

keskusteluun ja päätöksentekoon. Osana 

yhtiön kasvustrategiaa yhtiö pyrkii 

edistämään riittävien liikenneoikeuksien 

saamista. 

Finnair valvoo etujaan eettisesti kestävällä 

tavalla esittelemällä asianmukaisesti 

näkemyksiään ja asiantuntemustaan. 

Yhtiö ei painosta eikä tue taloudellisesti 

poliittisia tahoja vaikuttaakseen etuihinsa. 

Edunvalvontatoimien laillisuutta ja 

eettisyyttä kontrolloidaan osana yrityksen 

yleisiä valvonta- ja tarkastusprosesseja. 

Finnairin edunvalvonnan tavoitteena on 

ylläpitää liikennepolitiikkaan liittyviä 

vaikuttaja- ja viranomaissuhteita 

sekä osallistua näihin asioihin 

liittyviin neuvotteluihin sekä 

edunvalvontaorganisaatioiden 

toimintaan. Valtaosassa siviiliilmailua 

ja elinkeinoelämän säätelyä koskevaa 

edunvalvontaa Finnair toimii yhteistyössä 

erilaisten järjestöjen ja kauppakamarien 

kanssa. Finnair on aktiivinen toimija 

paitsi ilmailualan kansainvälisissä 

kattojärjestöissä, kuten A4E:ssä 

sekä IATAssa, myös Elinkeinoelämän 

keskusliitossa ja sen alaisissa 

toimialajärjestöissä sekä useammassa 

kauppakamarissa.

Viestintä 
Finnairin tavoitteena on viestiä avoimesti, 

rehellisesti ja oikea-aikaisesti. Finnair 

noudattaa viestinnässään pörssiyhtiöille 

ja osakeyhtiöille asetettuja säännöksiä 

ja velvoitteita sekä yhteistoimintalain 

velvoitteita ja valtion omistajaohjausyksikön 

viestintälinjauksia. 

Finnair ottaa viestinnässään huomioon 

myös erilaiset näkemykset ja kunnioittaa 

niitä. Finnairin sisäinen viestintä 

perustuu vuorovaikutukseen, jossa 

jokaisella finnairilaisella on vastuu ja 

velvollisuus viestiä oman toimialueensa 

asioista kohderyhmilleen. Esimie-

hillä on lisäksi velvollisuus viestiä 

tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista 

omassa työyhteisössään ja luoda salliva 

työympäristö, joka mahdollistaa aidon, 

rakentavan keskustelun. Yhtiö kehittää 

suunnitelmallisesti viestintäkanaviaan 

mahdollistaakseen mahdollisimman 

jouhevan tiedonvälityksen ja luodakseen 

mahdollisuuden rakentavaan keskusteluun.

Taloudellinen vastuu
Finnairilla on kokonaisuutena merkittäviä 

välittömiä ja välillisiä taloudellisia 

vaikutuksia sekä koko suomalaisessa 

yhteiskunnassa että paikallisissa 

talouksissa. Lentoliikenne on merkittävä 

toimiala koko yhteiskunnan ja 

kansantalouden kannalta. Lentoliikenteen 

avulla syntyvä saavutettavuus on 

välttämätön edellytys Suomen 

kilpailukyvylle globaalissa maailmassa, 

ja sen kansantaloudellinen merkitys on 

huomattava: lentoliikenteen arvioidaan 

kokonaisuudessaan tuottavan noin 3,5–4 

prosenttia BKT:stä – epäsuorat vaikutukset 

mukaan lukien. Sillä on merkittävä vaikutus 

työllisyyteen ja verotuloihin. 

Finnairin tavoitteena on synnyttää 

kestävää taloudellista lisäarvoa 

tuottamalla lentopalvelut kannattavasti, 

kustannuskilpailukykyisesti sekä 

sopusoinnussa ympäristön ja yhteiskunnan 

tarpeiden kanssa. Vastuullinen toiminta 

on kannattavan liiketoiminnan kulmakivi, 

ja Finnair ottaa huomioon toimintansa 

vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. 

Finnairin hallitus on asettanut yhtiölle 

taloudelliset tavoitteet, joista on viestitty 

sijoittajille. Julkisena osakeyhtiönä 

Finnair on sitoutunut tavoittelemaan 

voittoa osakkeenomistajilleen. 

Voitonjakoperiaatteet on ilmaistu Finnairin 
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osinkopolitiikassa. Yhtiön taloudellinen 

raportointi pyrkii välittämään läpinäkyvästi 

tietoa Finnairin taloudellisesta asemasta ja 

kehityksestä.

Ympäristövastuu
Finnairin tavoitteena on olla aktiivinen 

johtaja ympäristövastuun alueella. Yhtiö 

on sitoutunut lentoliikenteen yhteiseen 

tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraali 

kasvu vuodesta 2020 eteenpäin 

sekä puolittamaan lentojen päästöt 

vuoteen 2050 mennessä vuoteen 2005 

verrattuna. Yhtiö tunnistaa, että tämä ei 

todennäköisesti riitä saavuttamaan YK:n 

asettamaa tavoitetta rajoittaa maapallon 

lämpeneminen 1,5 asteeseen, ja että 

kunnianhimoisempia yhteisiä tavoitteita 

tarvitaan. Finnairin tavoitteena on olla 

suunnannäyttäjä ympäristövaikutusten 

arvioinnissa, niiden vähentämisessä ja 

raportoinnissa sekä ylittää viranomaisten 

ympäristövaatimukset. 

Finnair toimii aktiivisesti useissa siviili-

ilmailualan ympäristökomiteoissa sekä 

alan suomalaisissa ja pohjoismaisissa 

yhteistyöelimissä edistääkseen 

lentoliikenteen ympäristökuormituksen 

vähentämistä. Avoin keskustelu eri 

sidosryhmien kanssa, jatkuva toiminnan 

kehittäminen uusimman tiedon mukaisesti 

ja aktiivinen toiminta uusien teknologioiden 

parissa ovat edellytyksiä ympä-

ristövastuun kantamiselle. Finnair raportoi 

ympäristövaikutuksistaan säännöllisesti 

vuosiraporteissaan sekä Carbon Disclosure 

Projectissa (CDP). Tämän lisäksi Finnair 

viestii toiminnastaan suoraan eri tahoille 

sekä vastaa aktiivisesti sidosryhmien ja 

yksittäisten asiakkaiden kysymyksiin. 

Finnair ottaa ympäristöseikat huomioon 

toiminnassaan, niin maassa kuin 

ilmassakin. Ympäristökuormitusta 

vähentävien energiaratkaisujen lisäksi 

yhtiön ympäristöstrategiaan sisältyy 

myös kiertotalouden periaatteiden 

sisällyttäminen toimintaan ja luonnon 

monimuotoisuuden säilyttäminen 

ja sen edistäminen, niin sanottu 

biodiversiteettiajattelu. 

Kaikkia yllä mainittuja päämääriä, 

tavoitteita, vaikutuksia ja viestintää 

johdetaan sekä jatkuvasti kehitetään 

Finnairin ympäristöjärjestelmän 

kautta. Järjestelmä täyttää IATA:n 

Environmental Assessment (IEnvA) 

Stage 2– ja ISO 14001:2015 –vaatimukset. 

IEnvA on IATAn lentoyhtiöille kehittämä 

ympäristöjohtamisjärjestelmä, jonka avulla 

Finnair voi hyödyntää toimialansa parhaita 

käytäntöjä.

Sosiaalinen vastuu 
Finnairin liiketoiminta on luonteeltaan 

monimuotoista ja osin hyvin 

teknistä. Yhtiöllä on toimintaa ja 

yhteistyökumppaneita kymmenissä eri 

maissa, joissa noudatetaan eri lakeja ja 

toimintatapoja. Keskeisimmät sosiaalisen 

vastuun alueet liittyvät turvallisuuteen, 

henkilöstöön, hankintaketjuun sekä 

asiakkaisiin.

Lentoturvallisuus

Turvallisuus on Finnairin kaiken tekemisen 

keskeisin prioriteetti. Lentoturvallisuus ja 

sen priorisointi ovat osa jokaista päätöksen-

tekovaihetta. Finnair ylläpitää ja kehittää 

jatkuvan kehittämisen periaatteita 

noudattaen turvallisuusjärjestelmäänsä, 

SMS:ää (Safety Management System). 

Se kattaa kokonaisvaltaisesti koko 

lentoturvallisuusalueen: politiikan, riskien 

ja muutosten hallinnan, koulutukset ja 

kommunikoinnin sekä toimintojen jatkuvan 

auditoinnin. Useat viranomaismääräykset 

ja standardit asettavat Finnairin 

turvallisuustoiminnan minimivaateet, jotka 

yhtiö pyrkii ylittämään joka alueella. 

Yksi keskeinen Finnairin 

turvallisuusjärjestelmän elementti 

on koko henkilöstön kattava 

turvallisuusraportointi. Yhtiö kannustaa 

henkilöstöään sekä alihankkijoitaan 

aktiiviseen raportointiin havaitsemistaan 

turvallisuutta mahdollisesti heikentävistä 

asioista. Jokainen raportti analysoidaan, 

luokitellaan ja arvioidaan riskiperusteisesti, 

mihin perustuen aloitetaan tarvittavat 

korjaavat ja ennaltaehkäisevät toimet. 

Raportoijille viestitään tapausten analyysin 

lopputuloksista. Subjektiivisen raportoinnin 

ohella Finnair seuraa ja analysoi laajasti 

objektiivisia indikaattoreita, muun muassa 

lentodataa. Jatkuva seuranta ja analysointi 

mahdollistavat riskitason läpinäkyvyyden 

kaikilla osa-alueilla. Siten on mahdollista 

reagoida aktiivisesti, jos pienikin indikaatio 

osoittaa turvallisuustason muutosta. 

Vakavat turvallisuutta vaarantaneet 

tapahtumat ovat äärimmäisen 

harvinaisia, ja niistä tehdään lähes 

poikkeuksetta objektiivinen tutkinta. 

Turvallisuustutkintaa voi johtaa 

viranomainen (Onnettomuustutkintakeskus) 
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tai mikäli viranomainen päättää jättää 

onnettomuuden tutkimatta, Finnair 

tekee sisäisen turvallisuustutkinnan. 

Turvallisuustutkijat tekevät tutkinnan 

aina itsenäisesti, eikä yhtiön johdolla 

ole mahdollisuutta vaikuttaa tutkinnan 

lopputulokseen. 

Vahva turvallisuuskulttuuri, objektiivinen 

oman toiminnan tarkkailu, jatkuva 

parantaminen ja korjaavien toimien 

läpivienti sekä avoin vuoropuhelu 

Finnairia valvovan viranomaisen kanssa 

varmistavat turvallisen ja laadukkaan 

lento-operoinnin. Hyvä esimerkki Finnairin 

turvallisuustoiminnan korkeasta tasosta 

vuonna 2019 oli joka toinen vuosi tehtävä 

ulkopuolinen IOSA-auditointi (IATA 

Operational Safety Audit), jossa ei noussut 

esiin yhtään turvallisuuspoikkeamaa. 

Henkilöstökokemus 

Henkilöstöjohtamisen käytännöt 

kattavat kaikki olennaisiksi tunnistetut 

yhteiskuntavastuunäkökohdat. 

Henkilöstöön ja työoloihin liittyviä 

vaikutuksia johdetaan yhtiössä kansallisten 

lainsäädäntöjen sekä Finnairin arvojen, 

strategisten linjausten ja toimintaohjeiden 

mukaisesti. 

Finnair ei syrji ketään sukupuolen, 

iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 

kansalaisuuden, kielen, uskonnon, 

vakaumuksen, mielipiteiden, 

terveydentilan, vamman, sukupuolisen 

suuntautumisen tai muiden 

henkilökohtaisten syiden tai olosuhteiden 

perusteella. Finnair ei hyväksy häirintää 

työyhteisössään missään muodossa. 

Jokaisella työntekijällä on oikeus ilmoittaa 

häirinnästä, ja yritys puuttuu jokaiseen 

tietoonsa tulleeseen tapaukseen. Konsernin 

jokaisen työntekijän velvollisuutena on 

toimia siten, että kukaan ei tule asetetuksi 

eriarvoiseen asemaan. 

Finnair tarjoaa kaikille yhtäläisen 

mahdollisuuden työllistyä, tehdä työtä, 

edetä urallaan ja kehittyä. Yhtiö noudattaa 

tasa-arvolain mukaista samapalkkaisuuden 

periaatetta ja antaa sekä miehille että 

naisille yhtäläiset mahdollisuudet työn 

ja perhe-elämän tasapainottamiseen. 

Finnair allekirjoitti vuonna 2011 

ensimmäisenä suomalaisyrityksenä naisten 

aseman vahvistamista yhteiskunnassa 

ja työelämässä tukevan YK:n aloitteen 

(Women’s Empowerment Principles). 

Vuonna 2019 Finnair allekirjoitti IATAn 

aloitteen 25by2025, jossa yhtiö sitoutuu 

siihen, että vuoteen 2025 mennessä 

jokaisessa työryhmässä on vähintään 25 % 

naisia, tai sukupuolien välistä tasa-arvoa 

lisätään työryhmissä 25 %.

Finnair noudattaa työnantajan ja 

työntekijöiden yhdessä sopimia 

menettelytapoja kiusaamisen, häirinnän 

ja epäasiallisen käyttäytymisen sekä 

konfliktitilanteiden ehkäisemiseksi. 

Yhtiö on edistänyt toimintakulttuuria ja 

-malleja matalan kynnyksen puuttumi-

seen. Nämä menettelytavat perustuvat 

työturvallisuuslakiin, ja ne noudattavat 

sosiaali- ja terveysministeriön 

suosittelemaa mallia.

Johtamista ja osaamista kehitetään niin 

yksilö-, tiimi-, yksikkö- kuin organisaatio-

tasoilla. Oppimis- ja kehittämisratkaisut 

koskevat tyypillisesti joko koko henkilöstöä 

tai ne on räätälöity tietyn yksikön 

liiketoiminnan kehitystarpeeseen. Ne voivat 

myös olla ammattiosaamista kehittäviä 

ja perustua viranomaisvaatimuksiin tai 

tukea henkilökohtaista kehittymistä. 

Henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista 

seurataan jatkuvasti säännöllisillä 

henkilöstökyselyillä.

Henkilöstön hyvinvointi on Finnairille 

tärkeää. Yhtiön People & Culture -tiekartta 

kattaa kaikki hyvinvoinnin teemat, 

johtaminen, henkilöstön kehittäminen, 

strateginen resursointi, palkitseminen, 

etuudet ja työkyky. Työkykyteeman 

mukaiseti sairaspoissaolot ja työkykyyn 

liittyvä varhaiseläköitymisen ennakointi 

ovat olleet tärkeitä kehityskohteita, ja 

työntekemisen olosuhteita on parannettu 

tänäkin vuonna entisestään.

Finnairissa työterveyshuollosta 

vastaa sen oma työterveyshuolto 

Finnair Terveyspalvelut. Finnairin 

Terveyspalveluiden toiminnan 

painopiste on ennaltaehkäisevässä 

toiminnassa. Varhaisen välittämisen 

malli ja työkykyriskin hallintamalli 

ovat esimerkkejä ennaltaehkäisevää 

toimintaa ohjaavista periaatteista. Finnair 

Terveyspalvelut, Finnair Aeromedical 

Centre FAeMC, koordinoi ja vastaa 

työterveyshuollon toteutumisesta koko 

Finnair-konsernissa. Terveyspalvelujen 

toiminnan ja palvelun laatu perustuu 

Euroopan laatupalkintomallin (EFQM-

malli) mukaiseen viitekehykseen. 

Laatujärjestelmän avulla varmistetaan, 

että hyvälle työterveyshuoltokäytännölle 
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asetetut ilmailualan työterveyshuollon 

ja ilmailulääketieteellisten palvelujen 

vaatimukset täyttyvät. 

Yhdistymisvapaus ja kollektiivinen 

neuvotteluoikeus ammatillisissa asioissa 

ovat tunnustettuja perusoikeuksia 

Suomessa, ja ammattiyhdistystoiminnalla 

on Finnairissa pitkät perinteet. 

Työmarkkinakulttuuri yhtiössä on 

rakentunut sellaiseksi, että työntekijöiden 

järjestäytyminen ja kollektiiviset 

neuvottelut yhtiön ja henkilöstöryhmien 

välillä ovat osa normaalia käytäntöä. 

Kaikilla Finnairin työntekijöillä on oikeus 

ja mahdollisuus sopia työehdoistaan 

kollektiivisesti. Poikkeuksen muodostaa 

johto, jonka työehdoista sovitaan 

paikallisesti. Henkilöstön ja johdon 

palkitsemisperiaatteita on kuvattu Palkka- 

ja palkkioselvityksessä. 

Asiakaskokemus 

Finnair on sitoutunut kuljettamaan 

asiakkaat, heidän matkatavaransa ja rahdin 

sovittuihin määränpäihin turvallisesti, 

sujuvasti ja aikataulussa. Merkittävimmät 

tuotevastuunäkökohdat Finnair-konsernin 

toiminnassa ovat lentoturvallisuus, 

täsmällisyys, elintarviketurvallisuus 

sekä vastuu henkilöasiakkaista ja 

kuljetettavasta rahdista. Lentotoimiala 

koostuu tarkasti säännellystä arvoket-

justa, johon kuuluu lukuisia tuote- 

ja palvelutoimittajia. Arvoketjun 

huipulla oleva lento- ja palveluyhtiö 

Finnair luo asiakkailleen lisäarvoa 

tarjoamalla heille kokonaisvaltaisen ja 

korkealaatuisen palvelukokonaisuuden 

yhteistyökumppaneidensa kanssa. 

Asiakkaan tulee voida luottaa siihen, 

että hänestä huolehditaan läpi koko 

palveluketjun. Finnair on asiakkaalle 

vastuussa tämän kokemuksen 

kokonaislaadusta siitä huolimatta, 

että se ei välttämättä tuota kaikkia 

palveluita itse vaan tekee yhteistyötä 

kumppaniensa kanssa. Tämän vuoksi 

Finnairissa kiinnitetään suurta huomiota 

yhteistyökumppaneiden valintaan 

ja yhteistyökumppanit sitoutuvat 

noudattamaan Finnairin laadullista sekä 

eettistä ohjeistusta. Myös mahdollisiin 

poikkeustilanteisiin Finnair-konsernissa 

pyritään varautumaan ennalta. Yhtiöllä 

on käytössä toimintamalleja erilaisten 

yllättävien tilanteiden varalta ja niitä 

kehitetään sekä ylläpidetään jatkuvasti. 

Lentoliiketeen poikkeustilanteet 

käsitellään huolellisesti ja asiakkaalle 

koituva epämukavuus pyritään 

minimoimaan mahdollisuuksien mukaan. 

Yhtiö on jatkuvasti investoinut uusiin 

asiakaspalvelua parantaviin työkaluihin, 

joiden avulla voidaan optimoida myös 

operointia paremmin.

Asiakaspalvelun toiminnan 

seuranta ja valvonta perustuvat 

auditointeihin, asiakaspalautteeseen 

ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin 

sekä ulkopuolisiin mittauksiin. Myös 

yhteistyökumppaneiden toimintaa 

arvioidaan jatkuvasti. Seuranta on 

järjestelmällistä ja sen perusteella 

asetetaan tavoitteita sekä seurataan 

tavoitteiden täyttymistä. Henkilöstön 

osaamista kehitetään jatkuvalla koulu-

tuksella. Finnair kehittää toimintamallejaan 

koko ajan ja soveltaa uuden 

teknologian mahdollisuuksia parantaa 

asiakaskokemusta ja toiminnallista 

tehokkuutta.

Finnair kunnioittaa asiakkaidensa 

yksityisyyttä, ja on sitoutunut käsittelemään 

asiakkaidensa henkilö- ja muita tietoja 

asianmukaisesti. Finnairin toiminta on 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 

mukaista kaikilla osa-alueilla. Finnair 

tekee parhaansa taatakseen kaikissa 

oloissa tietojen luottamuksellisuuden, 

turvallisuuden ja oikeellisuuden. Yhtiö 

käsittelee matkan jokaisessa vaiheessa 

asiakkaiden henkilötietoja vähintään 

sen maan tietosuojalainsäädännön ja 

määräysten mukaisesti, missä kulloinkin 

toimitaan.

Toimittajayhteistyö ja ostokäytännöt

Finnairin eettisten toimintaohjeiden 

mukaisesti sen hankintatoiminta perustuu 

toimittajien kaikilta osin tasapuoliseen 

kohteluun. YK:n Global Compact -aloitteen 

mukaisesti Finnair pyrkii sekä omassa 

toiminnassaan että toimintaketjussaan 

ehkäisemään ihmisoikeuksien rikkomuksia 

ja lapsityövoiman tai pakkotyön käyttöä. 

Yhtiöllä on omat hankinnan eettiset 

toimintaperiaatteet (Supplier Code of 

Conduct) joihin, tai vähintäänkin vastaaviin 

eettisiin standardeihin, se odottaa 

toimittajiensa ja kumppaniensa sitoutuvan. 

Hankinnan eettisiä periaatteita täydentää 

Finnairin vastuullisen hankinnan käsikirja, 

joka sisältää sisäisiä soveltamisohjeita. 

YK:n yleisen ihmisoikeusjulistuksen sekä 

kaikkien sovellettavien lakien ja säädösten 

noudattaminen on minimivaatimus.
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Finnairin hankintapäätöksiä tekevien 

henkilöiden tulee olla riippumattomia 

kauppakumppanista. Finnairin henkilöstön 

tulee jäävätä itsensä päätöstilanteissa, 

jotka koskevat kauppasopimusta tai 

muuta liiketoimintasuhdetta, johon liittyy 

sukulaisuussuhde, omistusosuus yrityksessä 

(pois lukien kohtuullinen omistusosuus 

pörssinoteeratussa yrityksessä) tai 

muu Finnairin ulkopuolinen kauppa-, 

velka- tai muu suhde. Finnair ei hyväksy 

lahjontaa missään muodossa ja edellyttää 

työntekijöiltään ja yhteistyökumppa-

neiltaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 

periaatteiden noudattamista.

Finnairin johtoryhmän osana toimivan 

hankinnan ohjausryhmän vastuulla on 

konsernin hankintatoiminnan ohjaaminen. 

Hankintayksikön johdon tulee huolehtia 

siitä, että hankintatoimintaa hoitavalla 

henkilöstöllä on käytettävissään 

ajantasaiset hankintaohjeet ja että 

ohjeita noudatetaan. Tietyissä tuote- ja 

palveluryhmissä suoritetaan auditointeja, 

jotka kohdistuvat erityisesti strategisiin- ja 

avaintoimittajiin. Auditoinnit painottuvat 

laatu- ja turvallisuusseikkoihin. 

Finnair edellyttää toimittajiensa 

noudattavan olennaisesti samanlaisia 

eettisiä standardeja kuin yhtiö omassa 

toiminnassaan. Yhtiön hankinnan eettiset 

toimintaperiaatteet antavat selkeät 

periaatteet eettiselle hankinnalle. 

Finnairin vastuullisen hankinnan käsikirja 

täydentää eettisiä toimintaperiaatteita, 

ja se sisältää sisäisiä soveltamisohjeita. 

Yhtiöllä on prosessi ja ohjeistus 

toimitusketjun vastuullisuuden jatkuvaan 

parantamiseen ja poikkeamien käsittelyyn. 

Se pyrkii jatkuvasti kehittämään 

periaatteita ja toimintatapoja, joiden 

avulla negatiiviset vaikutukset, mukaan 

lukien ihmisoikeusrikkomukset, voidaan 

minimoida, sekä lisäämään hankintojen 

vastuullisuutta mahdollisuuksien mukaan.
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STRATEGIASSA, VISIOISSA  
JA ARVOISSA.



EETTINEN TOIMINTA 
JA VASTUULLINEN 
HANKINTA

Ostotoiminnan vastuullisuus  
Toimitusketjun vastuullisuus on erittäin 

tärkeää lentoyhtiön toiminnassa, sillä 

Finnair käyttää enenevässä määrin 

kumppaneita ja palveluntarjoajia 

kansainvälisen reittiverkostonsa 

laajentuessa. YK:n Global Compact 

-aloitteen mukaisesti Finnair pyrkii 

sekä omassa toiminnassaan että 

toimintaketjussaan ehkäisemään 

ihmisoikeusrikkomuksia ja lapsityövoiman 

tai pakkotyön käyttöä. Yhtiöllä on omat 

hankinnan eettiset toimintaperiaatteet 

(Supplier Code of Conduct) joihin, tai 

vähintään vastaaviin eettisiin stan-

dardeihin, se odottaa toimittajiensa 

ja kumppaniensa sitoutuvan. YK:n 

yleisen ihmisoikeusjulistuksen sekä 

kaikkien soveltuvien lakien ja säädösten 

noudattaminen on minimivaatimus 

toimittajille.

Finnairin eettisten toimintaohjeiden 

mukaisesti hankintatoiminta perustuu 

toimittajien kaikilta osin tasapuoliseen 

Finnairin eettiset toimintatavat ja vastuullinen hankinta vuonna 
2019: 

• Finnair järjesti toukokuussa strategisille- ja avainkumppaneilleen Supplier Day 

-tapahtuman. Vastuullisuus ja etiikka olivat yksi tapahtuman avainteemoista, ja 

erityisesti korostettiin kumppanien vastuuta omasta toimintaketjustaan.  

• Finnair uudisti yhtiön sääntöjen vastaisen tai laittoman toiminnan epäilyn 

ilmoituskanavansa, Ethics Helplinen, ja avasi sen myös alihankintaketjulleen. 

Näin lisättiin raportoinnin läpinäkyvyyttä ja helppoutta. Tämä uusi järjestelmä 

julkaistiin Supplier Day -tapahtumassa. Vuoden 2019 aikana kanavan kautta ei 

tullut korruptiota koskevia ilmoituksia, eikä yhtiössä ollut meneillään merkit-

täviä tutkintoja aiheesta.  

• Finnair otti käyttöön uuden Procure to Pay -järjestelmän parantaakseen toimi-

tusketjun vaatimustenmukaisuutta. Lisäämällä tilausten ja sopimusten laajuutta 

yhtiö voi keskittää ostoja parhaille toimijoille. Tämä parantaa eettisten toiminta-

periaatteiden vaikuttavuutta ja pienentää toimitusketjuun sisältyviä riskejä.
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Yhtiön eettiset toimintaohjeet (Code 

of Conduct) koskevat Finnairin kaikkia 

työntekijöitä kaikissa toimipaikoissa. 

Finnair edellyttää alihankkijoilta 

olennaisilta osiltaan samanlaisten eettisten 

normien noudattamista, kuin se noudattaa 

omassa toiminnassaan. Finnairin hankinnan 

eettiset ohjeet (Supplier Code of Conduct) 

muodostavat selkeät periaatteet, joilla 

varmistetaan hankintojen eettisyys, mukaan 

lukien korruption nollatoleranssi. Finnair 

pyrkii sisällyttämään vastuullisuuden 

ja eettiset toimintaperiaatteet yhä 

tiiviimmäksi osaksi yrityksen laajempaa 

vastuullisuustrategiaa.

Finnairin eettisissä toimintaohjeissa 

(Finnair Code of Conduct) on korruptio 

käsitelty erikseen, ja lahjusten 

vastaanottaminen ja antaminen on 

ehdottomasti kielletty. Korruption ehkäisy 

kuuluu jokaiselle finnairilaiselle sekä 

erityisesti liiketoiminnasta vastaaville, 

compliance-toiminnolle sekä sisäiselle 

tarkastukselle.

 



kohteluun. Hankinnan eettisiä periaatteita 

täydentää Finnairin vastuullisen 

hankinnan käsikirja, joka sisältää 

sisäisiä soveltamisohjeita. Finnair pyrkii 

jatkuvasti kehittämään toimintatapojaan 

vähentääkseen toimitusketjun negatiivisia 

vastuullisuusvaikutuksia ja suosimaan 

vastuullista hankintaa. 

Tietyt tehtävät yhtiössä ovat sellaisia, 

että niihin on arvioitu liittyvän 

tavanomaista suurempi riski korruptioon. 

Kaikille näitä tehtäviä hoitaville 

tarjotaan liiketoimintayksiköissä ja 

tytäryhtiöissä mahdollisuutta osallistua 

korruptionvastaiseen koulutukseen 

ja heille kommunikoidaan Finnairin 

eettisten toimintatapojen lisäksi konsernin 

korruptionvastaiset ohjeet. Konsernin 

korruptionvastaiset ohjeet (Rules for 

Anti-Bribery, Corporate Hospitality 

and Hosting of Public Officials) antavat 

tarkemmat lahjontaa ja vieraanvarai-

suutta koskevat toimintaohjeet. 

Konsernin eturistiriitaohjeissa (Conflict 

of Interest Guidelines) käsitellään 

eturistiriitatilanteiden havaitsemista, 

välttämistä ja niissä toimimista.

Hankinnan johtaminen
Finnairin hankinnan ohjausryhmän 

vastuulla on konsernin hankintatoiminnan 

ohjaaminen. Hankintayksikön johdon tulee 

huolehtia siitä, että hankintatoimintaa 

hoitavalla henkilöstöllä on käytettävissään 

ajantasaiset hankintaohjeet ja että 

ohjeita noudatetaan. Tietyissä tuote- ja 

palveluryhmissä suoritetaan auditointeja, 

jotka kohdistuvat erityisesti strategisiin ja 

avaintoimittajiin. Auditoinnit painottuvat 

laatu- ja turvallisuusseikkoihin. 

Eettinen palvelukanava
Finnairilla on eettinen palautekanava 

(Finnair Ethics Helpline), jossa eettisiin 

liiketoimintaperiaatteisiin liittyviä asioita 

voi raportoida. Kanava on avoin sekä 

sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. 

Vuoden 2019 aikana palautekanavaan ei 

tullut olennaisia väärinkäytöksiä koskevia 

ilmoituksia, eikä yhtiössä ollut meneillään 

näihin liittyviä tutkintoja.

Toimittajien arviointi
Finnair käyttää SEDEX-järjestelmää 

parantaakseen riskienhallintaa, 

yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia 

ja jäljitettävyyttä toimitusketjussa. Uusien 

asiakaskokemuksen kannalta merkittävien 

toimittajien välitöntä maantieteellistä ja 

toimialakohtaista yhteiskuntavastuuriskiä 

arvioidaan tämän riskiarviotyökalun 

avulla. Finnair pyrkii liittämään uudet 

toimittajansa SEDEX-järjestelmään jo 

kilpailutusvaiheessa, ja yhtiö jatkaa 

järjestelmän käyttöä parantaakseen 

toimitusketjun riskienhallintaa, 

jäljitettävyyttä ja ihmisoikeusvaikutusten 

arviointia.

Finnair on tietoinen teollisuusalakohtaisiin 

ja maantieteellisiin alueisiin liittyvistä 

ympäristö- ja ihmisoikeusriskeistä, ja yhtiö 

pyrkii jatkuvasti parantamaan riskien 

ennaltaehkäisyä. Vuoropuhelu toimittajien 

kanssa on jatkuvaa teemakohtaisilla 

toimittajapäivillä.
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FINNAIR PYRKII SEKÄ 
OMASSA TOIMINNASSAAN 
ETTÄ TOIMINTAKETJUSSAAN 
EHKÄISEMÄÄN 
IHMISOIKEUSRIKKOMUKSIA 
JA LAPSITYÖVOIMAN TAI 
PAKKOTYÖN KÄYTTÖÄ.



YMPÄRISTÖ 

17 Energiankulutus

20 Päästöt  

22 Melu ja luonnon monimuotoisuus  

24 Jätteet 
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Finnairin ympäristövastuun periaatteena on 
toiminnan jatkuva parantaminen. Toiminnan 
merkittävimmät ympäristönäkökannat, 
niiden vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet 
on yhtiössä tunnistettu ja toiminnalle on 
asetettu tavoitteet. Finnair on sitoutunut 
lentoliikenteen yhteiseen tavoitteeseen 
saavuttaa hiilineutraali kasvu vuodesta 
2020 eteenpäin sekä puolittaa lentojen 
päästöt vuoteen 2050 mennessä vuoteen 
2005 verrattuna. Yhtiö tunnistaa, että tämä 
ei todennäköisesti riitä saavuttamaan YK:n 
asettamaa tavoitetta rajoittaa maapallon 
lämpeneminen 1,5 asteeseen, ja siksi 
tarvitaan enemmän yhteistyötä ja yhteisiä 
tekoja.     



Finnairin ympäristövastuu vuonna 2019

• Polttoaine-/päästötehokkuus

 – Kaksi uutta Airbus A350 -lentokonetta otettiin käyttöön. Finnairilla on nyt käytössään 14 uuden sukupolven polttoaine-

tehokasta ja hiljaista A350-lentokonetta. 

 – Finnair lensi kolme biopolttoainelentoa, jotka vähensivät CO2-päästöjä yhteensä 81,8 tonnia.

 – Kaikki dieselkäyttöinen maakalusto tankataan Helsingissä uusiutuvalla dieselillä, joka vähensi CO2-päästöjä 155 tonnia.

• Lentoliikenteen polttoainetehokkuus myytyä tonnikilometriä kohti parani 1,0 %. 

 – Operatiivisia toimintojen tehokkuutta parannettiin edelleen, esimerkiksi polttoainetankkauksia rationalisoitiin, juomaveden 

määrän tankkaamista ja rahdin lastausta optioitiin.

 – Lentämisenaikaisia toimintoja parannettiin edelleen, esimerkiksi lentämisen optimaalista cost -indeksiä säädettiin 

polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi, liukulähestymisiä Helsinkiin saatiin lisättyä huomattavasti ja yhdellä moottorilla 

rullaamisia lisättiin.

• Yhtiön käytössä olevien kiinteistöjen energiankulutus pieneni 23,6 % vuoteen 2016 verrattuna.

 – Pieneneminen johtui pääasiassa kiinteistöissä olevien toimintojen tiivistämisestä, kahden toimitilan vuokraamisesta ulkoisille 

toimijoille ja lauhasta alkutalvesta. 

• Jätteiden määrä väheni 5,5 % vaikka matkustajien määrä kasvoi 10 %. 

 – Kertakäyttöisten muovien käyttöä lentojen tarjoilussa vähennettiin 23,4 %. Esimerkiksi maitonappien käyttö on vähennetty 

minimiin, lämpimien ruokien tarjoiluun tuotiin uusi pahvipohjainen ruoka-astia, matkustamopussin pakkaamisesta muoviin 

luovuttiin ja lennonaikaisen tarjoilun konsepti suunniteltiin vähemmän muovia sisältäväksi.

 – Muovien kierrätysastetta nostettiin Catering-toiminnoissa. Esimerkiksi tuotesuunnittelu ottaa huomioon tuotteen elinkaaren, 

tarjoilun salaattikupit ja business-luokan tohvelit on tehty kierrätetystä PET-muovista, lennon muovikupit siirtyvät 

kierrätettyyn materiaaliin toukokuussa 2020.   
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Lentoyhtiön merkittävin ympäristövaikutus 

tulee moottoripäästöistä. Toinen 

helposti havaittavissa oleva vaikutus 

on lentokenttien läheisyydessä oleva 

lentomelu. Nykyaikaiset koneet 

ovat aina edellistä sukupolvea 

polttoainetehokkaampia ja hiljaisempia, 

ja siksi Finnairin tärkein ympäristöteko 

on jatkuva investointi moderniin 

lentokonelaivastoon. Lisäksi yhtiön 

toiminnasta syntyy tavanomaisia, 

yritystoiminnan rakennusten ja 

maakulkuneuvojen energiankulutukseen 

sekä jätehuoltoon liittyviä päästöjä ja 

vaikutuksia.

FINNAIRIN PITKÄN 
TÄHTÄIMEN VISIO ON 
HIILIVAPAA LENTÄMINEN.



ENERGIANKULUTUS Energiankulutus
Finnairin primäärienergian kulutus 

muodostuu liikennepolttoaineiden käytöstä. 

Lentäminen on hyvin energiaintensiivistä 

ja Finnairinkin suurin ympäristökuormitus 

aiheutuu lentämisestä, erityisesti fossiilisen 

lentopetrolin käytöstä.

Polttoaineenkulutus

Finnairin lentopetrolin kokonaiskulutus 

koostuu Finnairin itse operoimista 

lennoista, Norran Finnairille operoimista 

lennoista sekä lyhytaikaisista, kalusto- tai 

miehistövajauksen vuoksi muilta lento-

operaattoreilta vuokratuista niin sanotuista 

wet lease -lennoista. Lisäksi lentopetrolia 

kuluu siirto- ja koulutuslennoilla sekä 

huoltojen koekäytöissä.

Vuonna 2019 Finnairin liikenteen kasvaessa 

myös lentopetrolin kokonaiskulutus 

kasvoi noin 101,09 miljoonaa kiloa 

tai 9,8 % verrattuna edellisvuoteen. 

Kokonaiskulutuksen jakauma vuonna 2019 

on esitetty oikealla olevassa kuviossa.

Kiinteistöjen sähkö- ja lämpöenergian kulutus

Vuonna 2019 Finnairin kiinteistöjen 

energiakulutus väheni 19 236 MWh 

tai 26,7 % edellisvuoteen verrattuna. 

Sähkönkulutus laski 10 214 MWh ja 

lämpöenergian kulutus laski 9 023 MWh. 

Cool Cargo -terminaalin katolle asennetut 

aurinkopaneelit tuottivat ener-giaa 

297 MWh, joka kattaa 8,7 % koko 

kiinteistön sähkönkulutuksesta. Energian 

kokonaiskulutuksen lasku johtuu pääosin 

kahden kiinteistön vuokraamisesta 

ulkoisille toimijoille, kiinteistöihin 

tehdyistä valaisinuudistuksista ja lauhasta 

alkutalvesta.

2019 2018

uusiutumaton uusiutuva uusiutumaton uusiutuva

Suora energiankulutus

Lentopetroli, kg 1 132 187 001 32 452 1 031 125 265 0
Lentopetroli, GJ 48 457 604 1 410 44 132 161 0
Maakalusto, kg 203 789 54 887 233 427 33 108
Maakalusto, GJ 8 335 2 305 9 597* 1 391*
Aurinkoenergia, MWh 0 297 0 287
Aurinkoenergia, GJ 0 1 069 0 1 033
Total, GJ 48 465 939 4 784 44 141 759 2 424
Epäsuora energian kulutus

Kiinteistöjen sähkö, MWh 27 718 0 37 932 0
Kiinteistöjen sähkö, GJ 99 786 0 136 555 0
Kiinteistöjen lämpö, MWh 25 123 0 34 146 0
Kiinteistöjen lämpö, GJ 90 444 0 122 924 0
Yhteensä, GJ 190 230 0 259 479 0
Kaikki yhteensä, GJ 48 660 953 4 784 44 403 662 2 424
* Vuoden 2018 luku muuttunut, päästökertoimet päivitetty vuonna 2019.

Lentopetrolin kokonaiskulutus

  Finnair 1 026 406 tonnia

  NoRRa 85 919 tonnia

  Wet Lease 19 894 tonnia

Energiankulutus
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Organisaation energiaintensiteetti
Finnairin laivaston polttoainetehokkuus

Lentojen polttoainetehokkuuden 

parantamiseen tähtäävä pitkäaikainen 

työ on johtanut jatkuvaan 

polttoaineen kulutuksen vähe-

nemiseen matkustajapaikkaa kohti. 

Polttoaineenkäyttö myytyä tonnikilometriä 

kohden pieneni vuonna 2019 1,0 %, tämä 

oli monen toteutuneen operatiivisen 

energiansäästötoimen ansiota. Lisäksi 

vuonna 2019 Finnair sai kaksi uutta A350-

lentokonetta laivastoonsa. Vuoteen 

2005 verrattuna Finnair on parantanut 

laivastonsa polttoainetehokkuutta 

27,2 %. Tämä tarkoittaa vuosittaisena 

tehokkuusparanemana 2,3 % parannusta  

14 vuoden ajan.

Finnairin toimet polttoainetehokkuuden 

parantamiseksi painottuvat yhtiön itsensä 

operoimaan lentoliikenteeseen. Finnair 

seuraa lentojensa polttoainetehokkuutta 

pääasiassa hyötykuormaan suhteutettuna 

(RTK), joka huomioi koneen 

matkustajatäyttöasteen ja kuljetetun rahdin 

määrän sekä lähtö- ja määräasemien 

välisen etäisyyden. Seuraavan sivun 

taulukossa on esitetty Finnairin operoimien 

lentojen polttoainetehokkuuden kehitys 

vuosina 2016–2019 (luvut sisältävät myös 

Norran ja wetlease-operaattoreiden 

lennot). Finnairin mahdollisuudet vaikuttaa 

yhteistyökumppaneilta vuokrattujen lento-

operaatioiden polttoainetehokkuuteen 

rajoittuvat pääasiassa reittisuunnitteluun, 

lentokaluston käyttöön ja 

käyttöasteoptimointiin.

Ympäristömyönteisesti ajattelevat 

lentoyhtiöt, kuten Finnair, pyrkivät 

lentämään modernilla laivastolla 

vähentääkseen polttoaineenkulutusta ja 

päästöjä. Finnairin laivaston keski-ikä oli 

vuoden 2019 lopussa noin 10,0 vuotta. Yhtiö 

julkisti vuonna 2019 uuden strategiansa, 

jossa kerrottiin tulevista suurista 

investoinneista, jotka kohdistuvat muun 

muassa kapearunkolaivaston uusintaan. 

Uusien koneiden lasketaan olevan 10–15% 

energiatehokkaampia vastaavanlaisiin 

vanhempiin käytössä oleviin koneisiin 

verrattuna.

Finnairin polttoainetehokkuushankkeet 

kattavat laivastouudistuksen 

lisäksi operoinnin kaikki osa-alueet 

liikenneohjelman ja palvelun suunnittelusta 
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FINNAIR ON VUOSITTAIN 
PARANTANUT LAIVASTONSA 
POLTTOAINETEHOKKUUTTA 
KESKIMÄÄRIN 2,3 %  
14 VUODEN AJAN.



lentokoneiden huoltoon. Liikenneohjelman 

suunnittelun pääpainopisteet ovat 

täsmällisyys ja polttoainetehokkuus. 

Joustavasti käytettävän Airbus-laivaston 

ansiosta suunnittelun on helppo kohdistaa 

optimaalisen kokoinen lentokone jokaiselle 

lennolle vuoden jokaisena päivänä. Lennon 

aikana lennon kapteeni puolestaan saa 

laskettua optimaalisen lentoreitin hyödyn-

täen tehokasta lennonsuunnitteluohjelmaa, 

joka huomioi lennon hyötykuorman, 

sääennusteen ja ilmatilakapasiteetin.

Sään lisäksi lentokoneen ja kuljetettavan 

hyötykuorman paino vaikuttavat 

olennaisesti polttoaineen kulutukseen. 

Lentokoneiden painoa ja operatiivisten 

prosessien tehokkuutta seurataankin 

säännöllisesti. Vuonna 2019 Finnair 

onnistuikin erinomaisella suunnittelulla 

vähentämään esimerkiksi lentokoneessa 

turhaan mukana kannettavan juomaveden 

ja rahtikonttien määrää. 

Finnairin kiinteistöjen energiatehokkuus

Finnairin omistamat ja vuokraamat 

kiinteistöt sijaitsevat pääasiassa Helsinki-

Vantaan lentokenttäalueella. Tällä alueella 

sijaitsevien kiinteistöjen yhteenlaskettu 

kuutiomäärä oli noin 2,6 miljoonaa m3 

vuonna 2019 ja niiden energiatehokkuus 

20,2 KWh/m3.

Finnairin ulkomailla sijaitsevien myynti- ja 

muiden konttoreiden energiankulutuslukuja 

ei ole saatavilla, sillä niiden energiankulutus 

laskutetaan yleensä kiinteänä osana 

vuokraa.

Finnair on liittynyt 

valtakunnalliseen palvelualojen 

energiatehokkuussopimukseen, joka on 

osa Suomen pitkän aikavälin energia- ja 

ilmastostrategian sekä valtioneuvoston 

energiatehokkuustoimenpiteitä koskevan 

periaatepäätöksen toimeenpanoa. 

Sopimus velvoittaa Finnairia vähentämään 

kiinteistöjensä energiankulutusta 7 % 

2019 2018 2017 2016
g/RTK 249,3 251,3 247,7 265,3
g/RPK 29,4 29,7 30,0 32,3
L/ Pax/100km 3,67 3,71 3,75 4,04
RTK = myydyt tonnikilometrit
RPK = myydyt matkustajakilometrit

Finnairin polttoainetehokkuus

vuosien 2016–2025 aikana. Tilojen 

uudelleenjärjestelyjen, vuokrausten ja 

energiatehokkuusinvestointien ansioista 

yhtiö on vähentänyt kiinteistöjen, joissa 

sillä on omaa toimintaa, energiankulutusta 

vuodesta 2016 vuoteen 2019 jo 23,6 %.
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YKSI MATKUSTAJA KULUTTI 
KESKIMÄÄRIN 3,7 LITRAA 
POLTTOAINETTA  
100 KILOMETRILLÄ.



PÄÄSTÖT  Suorat (Scope 1) 
kasvihuonekaasupäästöt 
Lentokoneen päästöintensiteetti kulkee käsi 

kädessä sen energiaintensiteetin kanssa – 

toisin sanoen, kun lentokoneen energian-

kulutus kasvaa, myös päästöt kasvavat. 

Päästöjen tunnusluvuissa Finnair jakaa 

hiilidioksidipäästöt RTK:lla (myydyillä 

tonnikilometreillä), koska se mittaa 

päästöjä suhteessa matkan etäisyyteen 

ja matkustajien sekä kuljetetun rahdin 

määrään.

Lähes kaikki Finnairin 

kasvihuonekaasupäästöt syntyvät 

lentämisestä. Lentämisestä aiheutuu 

pääasiassa kahdenlaisia suoria 

kasvihuonekaasupäästöjä: hiilidioksidia 

ja vesihöyryä. Vesihöyry on tärkein 

ilmakehässä oleva kasvihuonekaasu, 

mutta sitä ei yleensä tarkastella suoraan 

ihmisperäisenä kasvihuonekaasupäästönä, 

sillä ilmakehään vesihöyry tulee lähinnä 

luonnollisena haihtumisena. Lentoliikenne 

on tässä suhteessa erityisasemassa, sillä 

moottoreiden vesihöyry vapautuu korkealla 

ilmakehässä, mikä lisää ilmakehän 

vesipitoisuutta pilvikerroksen yläpuolella. 

Lentoliikenteen vesihöyrypäästöjen 

mahdollisia vaikutuksia ei vielä tunneta 

riittävän hyvin.

Finnairin liikenteestä aiheutuvat 

hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2019 

noin 3 566 409 tonnia hiilidioksidia. 

Luku kattaa 99,98 % Finnairin suorista 

hiilidioksidipäästöistä, ja 82,0 % kun myös 

epäsuorat päästöt huomioidaan. 

Finnairin pitkän aikavälin tavoite on 

ollut vähentää hiilidioksidipäästöjä 17 % 

suhteessa RTK:hin vuoden 2013 tasosta 

vuoden 2020 loppuun mennessä. Tähän 

kunnianhimoiseen tavoitteeseen Finnair 

ei arvioissaan usko pääsevän. Vuoden 

2019 lopussa toteuma oli 8,8 %, ja Finnair 

ennustaa pääsevänsä 12–13 %:n vähenemään 

vuoden 2020 loppuun mennessä, ja siten 

jäävänsä tavoitteesta 4–5 prosenttiyksikköä. 

Suurin syy tähän on, että Finnair on kasvanut 

markkinoita paljon nopeammin ja siitä, että 

aikoinaan suunniteltua laivastouudistusta 

ei pystytty toteuttamaan alkuperäisen 

suunnitelman mukaisesti.

Uuden teknologian käyttöönoton ja 

polttoainekulutuksen vähentämisen lisäksi 

tarvitaan myös muita toimia vähentämään 

hiilidioksipäästöjä. Keskipitkällä aikavälillä 

uudet vaihtoehtoiset polttoaineet 

(sustainable aviation fuels) voivat tarjota 

lupaavia ratkaisuja vähäpäästöiseen 

lentämiseen. Finnair liittyi vuonna 2019 

tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan 

teollisessa mittakaavassa hiilineutraalin 

polttoaineen valmistuksen (Power-to-X 

-teknologian) käytännön toteutettavuutta. 

Finnair on myös aktiivinen Nordic Initiative 

for Sustainable Aviation -työryhmässä, 

jossa joukko pohjoismaisia lentoyhtiöitä, 

lentokenttäoperaattoreita ja ministeriöitä 

työskentelee yhdessä lentokonevalmistajien 

kanssa ilmailualan biopolttoainekehityksen 

vauhdittamiseksi.

Finnair käyttää jo kaikissa dieselkäyttöisissä 

maakalustoajoneuvoissaan uusiutuvaa 

dieseliä ja lisää biopolttoaineiden 

tankkauksia lentokoneisiin. Vuonna 

2019 biopolttoaineiden käyttö vähensi 

hiilidioksidipäästöjä 237 tonnia. 

Vuoden 2019 alusta Finnair on tarjonnut 

asiakkailleen helpon tavan kompensoida tai 

vähentää lentojensa hiilidioksidipäästöjä. 

Asiakkaat voivat valita päästöjä vähentävän 

hankkeen: joko hiilidioksidipäästöjen 

hyvittämisen ja/tai biopolttoaineella 

lentämisen. Finnair puolestaan kompensoi 

henkilökuntansa kaikki vuoden 2019 

työmatkat, pois lukien lentävän 

henkilökunnan lennot, joita ilman palvelua 

ei voida toteuttaa. Tämän kompensoinnin 

kautta sidotaan noin 1 730 tonnia 

hiilidioksidia takaisin maaperään.

 

Epäsuorat (Scope 2) 
kasvihuonekaasupäästöt 
Finnair pyrkii muun muassa ennakoivalla 

huollolla, korjaus- ja muutostöillä sekä 

käyttäjäkoulutuksella varmistamaan 

toimitilojensa energiatehokkuuden 

ja siten hillitsemään rakennustensa 

energiankulutuksesta aiheutuvia 

kasvihuonekaasupäästöjä.

Vuonna 2019 lämpöenergian tuotannosta 

syntyneet hiilidioksidipäästöt olivat 

6 205 tonnia lämpöenergian toimittajan 

ilmoittamalla päästökertoimella (247 kg 

CO2/kWh) laskettuna. Lämmönkulutuksen 

aluekohtaiset hiilidioksidipäästöt olivat 

4 120 tonnia. Luku on laskettu Suomen 

kaukolämmön yhteistuotantoalueiden 

keskimääräisellä päästökertoimella 164 g 

CO2/kWh.
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Sähköenergian tuotannosta vuonna 2019 

syntyneet hiilidioksidipäästöt olivat 7 068 

tonnia toimittajakohtaisilla päästökertoimilla 

(255 g CO2ekv/kWh) laskettuina. Vastaavasti 

keskimääräisen sähköntuotannon 

päästökertoimella 158 gCO2/kWh laskettuna 

hiilidioksidipäästöt olisivat 4 379 tonnia.

Muut epäsuorat (Scope 3) 
kasvihuonekaasupäästöt  
Lentopetrolin valmistuksesta aiheutuvat 

kasvihuonepäästöt muodostavat 

merkittävän osan Finnairin epäsuorien 

kasvihuonekaasupäästöjen taseesta. 

Lentopetrolin valmistuksesta ja 

kuljetuksesta aiheutuneet kasvihuone-

kaasupäästöt olivat arviolta 770 476 tonnia 

hiilidioksidia vuonna 2019. 

Finnairin henkilökunnan työmatkustus 

tapahtuu ensisijaisesti yhtiön 

omilla lennoilla, joiden päästöt on 

raportoitu suorissa päästöissä (Scope 1 

-inventaariossa). Muihin epäsuoriin 

päästöihin (Scope 3) on raportoitu muiden 

yhtiöiden palveluiden käyttö. 

Lennoista syntyvät päästöt 

muodostavat valtaosan Finnairin 

kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä 

syntyy myös Finnairin tarjoamista 

lennonaikaisista tarjoiluista. Näistä 

materiaalivirroista aiheutuneita päästöjä 

ei ole raportoitu vuonna 2019, koska niiden 

tarkkoja kasvihuonevaikutuksia ei pystytty 

arvioimaan.

Raportista puuttuvat tiedot myös 

Finnair Cargon rekkaliikenteestä. 

Finnair Cargo ostaa kuljetuspalveluita 

rekkaliikennöitsijöiltä, eivätkä 

liikennöitsijöiden tilastointikäytännöt 

ainakaan vielä mahdollista toteutuneiden 

päästöjen laskentaa. Finnair Cargon pää -

yhteistyökumppanit käyttävät Euroopan 

rekkaliikenteessään vähintään EUR 4 

-luokan ajoneuvoja.

Aina kun ilmassa on kosteutta ja lämpötila 

liikkuu lähellä nollaa tai pakkasasteita, 

lentoyhtiöt suorittavat jäänpoiston ja -eston 

turvallisen toiminnan varmistamiseksi. 

Jäänpoistossa puhdistetaan epäpuhtaudet 

lentokoneen pinnalta ja jäänestossa 

lentokoneen pinnalle ruiskutetaan suoja-

ainetta, propyleeniglykolia (myöhemmin 

glykolia), mikä estää jään kiinnittymisen 

lentokoneen pintaan. Glykolin kasvihuone-

vaikutusta ei voitu arvioida, koska sen 

päästökerrointa ei ole saatavilla. 

Otsonikerrosta heikentävien 
aineiden päästöt
Haloneilla on ilmakehään päästessään 

merkittävä otsonikerrosta heikentävä 

vaikutus. Lentoyhtiöt käyttävät lentokoneiden 

valmistajan sertifioimia turvallisia 

sammuttimia, jotka yleensä sisältävät 

haloneita. Valmistajat pyrkivät etsimään 

haloneja korvaavia palonestoaineita, mutta 

tällä hetkellä kaikesta halonien käytöstä ei 

voida turvallisuussyistä vielä luopua. Finnair 

on raportoinut vuonna 2019 neljä tapausta, 

joissa halonia pääsi ilmakehään. Moottoreissa 

käytettävää 1301-halonia pääsi ilmaan 

yhteensä 7,3 kg ja kannettavissa sammuttimissa 

käytettävää 1211-halonia 0,25 kg.

2019 2018
Suorat (Scope 1) kasvihuonekaasupäästöt

Lentäminen, t CO2 3 566 409 3 248 045
Maakalusto @ HEL, t CO2 668 755**
Yhteensä, t CO2 3 567 078 3 248 800
Epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt*

Kiinteistöt, sähkö, t CO2 7 068 9 673**
Kiinteistöt, lämpö, t CO2 6 205 8 434**
Yhteensä, t CO2 13 274 18 107
Muut epäsuorat (Scope 3) kasvihuonekaasupäästöt

Polttoaineen kuljetus & tuotanto, t CO2 770 476 701 701
Liikematkustus, t CO2 326 485***
Yhteensä, t CO2 770 802 702 186
Kaikki yhteensä, t CO2 4 351 153 3 969 093

* Scope 2 -päästöt laskettu markkinapohjaisella päästökertoimella.
** Vuoden 2018 luku muutunut, päästökertoimet päivitetty 2019.
*** Vuoden 2018 luku muuttunut, sisältää nyt vain Scope 3 päästöt.
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Finnairin lentojen päästötehokkuuden  
kehitys 

g CO2/RTK 

RTK = myydyt tonnikilometrit eli kapasiteetin 
käyttö hyötykuorman painon mukaan
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MELU JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUS  

Lentomelu 
Myös melu on yksi lentoliikenteen 

tyypillisistä ympäristöhaitoista. 

Lentokoneiden melu on pääasiassa 

moottorimelua sekä aerodynaamista 

melua. Lentoonlähdöissä moottorimelun 

osuus on suurempi, mutta lähestymisissä 

aerodynaamisen melun osuus kasvaa. 

Finnairissa melua on vähennetty 

uudistamalla laivastoa sekä 

suunnittelemalla lentoonlähtöjä ja 

laskeutumisia melun kannalta vähemmän 

haitallisiin ajankohtiin. Finnair kuitenkin 

operoi myös illalla ja yöllä, jolloin melu 

koetaan häiritsevämmäksi. Jatkuvan 

liu’un CDA-menetelmä (Continuous 

Decent Approach) vähentää lentomelua 

10 kilometrin säteellä lentokentästä. 

Nämä lähestymiset edellyttävät kuitenkin 

ruuhkatonta ilmatilaa sekä hyviä 

sääoloja. Esimerkiksi Helsinki-Vantaan 

kiireisimpinä iltapäivän tunteina, jolloin 

on paljon rinnakkaislähestymisiä, ei 

CDA-lähestyminen ole mahdollista. 

Finnair on yhteistyössä Helsinki-Vantaan 

lennonjohdon kanssa saavuttanut erittäin 

hyvää edistystä CDA-lähestymisten 

kasvattamisessa, vuonna 2019 keskimäärin 

79,9 % saapuneista lennoista tapahtui 

CDA-lähestymisellä, kun vastaava luku 

vuonna 2014 oli 62,5 %. 

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO 

on määritellyt lentokoneiden ja niiden 

moottoreiden meluluokitukset. Uusin ja 

hiljaisin meluluokista on niin sanottu Chapter 

14, jonka vaatimukset usimmat Airbus A350 

-lentokoneet täyttävät. Muu Finnarin itse 

operoima laivasto on toiseksi parhaimmassa, 

Chapter 4, yli luokassa 97 prosenttisesti.

Luonnon monimuotoisuus 
Finnair ottaa ympäristönäkökohdat 

huomioon sekä maassa että ilmassa. 

Ympäristökuormitusta vähentävien 

energiaratkaisujen lisäksi sen 

ympäristöpolitiikkaan sisältyy myös 

luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen 

ja sen edistäminen eli biodiversiteetti-

ajattelu. Finnair on kartoittanut 

liiketoimintansa olennaisimmat 

ekosysteemipalvelut eli luonnon 

ihmiselle tarjoamat hyödyt ja toimintansa 

merkittävimmät vaikutukset niihin.

Ekosysteemipalveluista kulttuuri- 

ja säätelypalvelut ovat Finnairin 

liiketoiminnan kannalta keskeisimmät. 

Kulttuuripalvelut sisältävät muun muassa 

turismin sekä henkiset ja esteettiset 

arvot. Säätelypalveluihin puolestaan 

lukeutuvat muun muassa ilmanlaadun 

ja ilmaston säätely, tautiensäätely sekä 

tuholaisten hallinta ja pölytys. Finnairin 

ydinliiketoiminta ja keskeiset tuotealueet 

hyötyvät eri tavoin ekosysteemipalveluista. 

Kulttuuripalvelut ovat tärkeitä etenkin 

matkapalveluille. Finnairin matkanjärjestäjä 

Aurinko-matkat onkin osallistunut jo useita 

vuosia erilaisiin paikallisiin biodiversiteettiä 

ylläpitäviin hankkeisiin eri matkakohteissa.

Kohdeohjelmia suunnitellessaan 

Aurinkomatkat arvioi tarkasti ohjelmien 

mahdollisia vaikutuksia ympäristöön 

ja luonnon monimuotoisuuteen ja on 

esimerkiksi lopettanut retkien järjestämiset 

paikkoihin missä eläimiä pidetään 

vankeudessa. Toiminnassa pyritään 

myös välttämään esimerkiksi sellaisia 

vierailukohteita, joissa vieraileminen voi 

aiheuttaa monimuotoisuudelle uhkaa 

tai haittaa. Asiakkaita informoidaan 

kohteissa oikeista toimintatavoista luonnon 

monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 

Lisäksi Finnair on jo useamman vuoden 

tukenut Suomen Luonnonsuojeluliiton 

sademetsien metsitys- ja 

biodiversiteettihanketta Madagaskarissa, 

vaikka yhtiöllä ei ole alueelle suuntautuvaa 

lentoliikennettä.

Lentoliikennetoiminnoissaan Finnair 

on tukenut sekä kulttuuri- että 

säätelypalveluita kieltämällä uhanalaisista 

eläimistä tai niiden osista koostuvien 

metsästysmuistojen sekä testieläinten 

kuljetuksen rahtiverkostossaan. Lisäksi 

Finnair on allekirjoittanut Cam-bridgen 

herttuan United for Wildlife (UFW) 

Buckingham Palace -julkilausuman 

laittoman villieläinten salakuljetuksen 

estämiseksi. Allekirjoittajana yhtiö on 
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sitoutunut lisäämään eri sidosryhmien 

tietoisuutta tästä aiheesta.

Biodiversiteetin merkitys Finnairin 

lentoliikenteessä korostuu tulevina 

vuosina entisestään ilmastonmuutoksen 

hillintätoimien vuoksi. Kun biopolttoaineet 

tulevaisuudessa osin korvaavat fossiiliset 

polttoaineet, yhtiö haluaa varmistua 

siitä, että sen käyttämien uusiutuvien 

energialähteiden raaka-aineiden 

alkutuotanto on vastuullista eikä heikennä 

ekosysteemipalveluita. Esimerkiksi 

biopolttoaineen valmistuksessa on 

varmistettava, ettei niiden käyttö johda 

epäsuorasti maankäytön kielteisiin 

muutoksiin (indirect land use change, 

ILUC). Tavoitteena on varmistaa, ettei 

ravintokasvien tuotantoon käytetyillä 

viljelymailla siirrytä biopolttoaineiden 

raaka-aineiden tuotantoon, jolloin ruoan 

tuotantoa varten raivattaisiin uusia alueita 

metsistä ja kosteikoista tai ruoantuotanto 

heikkenisi.

Säätelypalveluilla on merkittävä 

vaikutus sekä lentoliikenteeseen että 

matkapalveluihin. Biodiversiteetin 

paikallinen heikkeneminen vie 

toimintaedellytyksiä turismilta, lisää 

tartuntatautivaaraa ja heikentää luonnon 

vastustuskykyä muutoksille.
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JÄTTEET Jätteet jätelajeittain ja 
hävitystapa 
Finnairin absoluuttiset jätemäärät 

pienenivät edellisvuodesta 5,5 prosentilla, 

toisin sanoen yli 253 tonnilla ja 

kokonaismassan ollessa 4 348 tonnia. 

Finnair on asettanut tavoitteekseen 

sisällyttää kiertotalouden periaatteet 

kaikkeen liiketoimintaansa. Yhtiö 

toivoo parantavansa materiaalien 

uudelleenkäyttöä, kustannustehokkuutta, 

turvallisuutta ja vähentävänsä jätteen 

syntymistä. Ensitoimena Finnair on 

asettanut pitkän aikavälin tavoitteita 

lennoilla tapahtuvien tarjoiluiden 

vastuullisuudelle. Toimia näihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi on jo tehty: esimerkkeinä 

ovat yksittäispakatuista maitonapeista 

luopuminen, lämpimien tarjoiluiden 

kertakäyttövuokien vaihto muovista 

kartonkiin, matkapakkausten muovituksen 

poistaminen sekä lennolla myytävien Nordic 

Kitchen -tuotteiden pakkausten uusi design. 

Yksin nämä toimet vähentävät muovijätteen 

syntyä 80,0 tonnilla vuosittain. 

Vuonna 2019 tekniikan alueen vanhoja 

pintakäsittelylaitoksen tiloja tyhjennettiin, 

josta johtuen vaarallisen jätteen määrä 

kasvoi.

Finnair on sisällyttänyt palvelun 

suunnittelun prosesseihin kierrätettävien 

materiaalien käytön analysoinnin ja 

asettanut tavoitteekseen kierrättää 

vähintään 50 % lennoilta Helsinkiin 

saapuvasta muovijätteestä. Esimerkiksi 

jo nyt lentojen tarjoilujen salaattikupit ja 

business-luokan tohvelit on valmistettu 

kierrätetystä PET-muovista. Tarttuviin 

eläinperäisiin tauteihin liittyvän uhan ja 

tähän liittyvän lainsäädännön vuoksi osa 

Helsinkiin tulevasta materiaalivirrasta 

on tuhottava, eikä se siten sovellu 

materiaalien kierrätykseen. Kuitenkin kaikki 

Helsinkiin saapuva jäte hyödynnetään 

joko materiaalina, energiana, lämpönä, 

biokaasuna tai kompostoidaan ja vuonna 

2019 jätettä ei viety lainkaan kaatopaikalle.  

2019 2018
Vaaralliset  
jätteet, kg

Ei-vaaralliset 
jätteet, kg

Vaaralliset  
jätteet, kg

Ei-vaaralliset 
jätteet, kg

Energiakäyttö 74 057 3 281 482 81 743 3 587 845
Kierrätys 15 134 917 232 11 326 850 869
Kompostointi 0 13 296 0 65 626
Muut 47 034 0 3 039 1 201
Kaatopaikka 0 0 0 300
Yhteensä 136 225 4 212 010 96 108 4 505 841
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ASIAKKAAT JA 
HENKILÖSTÖ 

Finnairin liiketoiminta on 
luonteeltaan monimuotoista 
ja osin hyvin teknistä. 
Yhtiöllä on toimintaa ja 
yhteistyökumppaneita 
kymmenissä eri maissa, joissa 
noudatetaan eri lakeja ja 
toimintatapoja. Keskeisimmät 
sosiaalisen vastuun alueet 
liittyvät turvallisuuteen, 
henkilöstöön, hankintaketjuun 
sekä asiakkaisiin.

26 Henkilöstökokemus   

29 Asiakaskokemus  

30 Yhteistyö sidosryhmien kanssa  
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HENKILÖSTÖKOKEMUS   Sosiaalinen vastuu liittyy keskeisesti yhtiön 

henkilöstöön ja sen työoloihin, sillä Finnair 

on merkittävä työnantaja. Henkilöstöjohta-

misen käytännöt kattavat kaikki olennaisiksi 

tunnistetut yritysvastuunäkökohdat.

Henkilöstöä ja sen työolojen kehittämistä 

johdetaan Finnairissa strategisten 

henkilöstölinjausten ja Finnairin 

henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Kaikkien 

finnairilaisten ohjenuorana toimivat 

arvot - välitän, yksinkertaistan, olen 

rohkea ja työskentelemme yhdessä - 

näkyvät henkilöstön mielestä arjessa 

yhä paremmin. Finnairin We Together@

Finnair -henkilöstötutkimuksen tavoitteena 

on seurata, missä on onnistuttu ja missä 

Finnairin kehittää toimintaansa edelleen. 

Henkilöstötutkimuksen keskeiset teemat 

ovat Minun työni, Esimiestyö ja johtaminen, 

Yhdessä tekeminen ja Työnantajani.

Tiimien ja organisaation kehittämistarpeet 

tunnistetaan ja henkilöstön hyvinvointia 

sekä sitoutumista seurataan säännöllisesti 

aiemmin mainitun henkilöstötutkimuksen 

avulla. Vuonna 2019 keskeisimmät 

kehityskohteet olivat johtamisen 

kehittäminen, Workday-oppimisalustan 

käyttöönotto ja uudenlainen tapa 

tehdä työtä, esimerkkinä YLEn 

kanssa yhteistyössä tehty ketterän ja 

oman esimerkin kautta johtamisen 

oppimisohjelma.

326 työntekijää enemmän kuin vuoden 

2018 lopussa. Finnairiin palkattiin vuoden 

2019 aikana 969 uutta henkilöä, näistä 342 

oli lentävää henkilöstöä. Samanaikaisesti 

Finnairista eläköityi 66 henkilöä. 

Henkilöstön vaihtuvuus on Finnairissa 

pysynyt varsin vähäisenä (vuonna 2019 

keskimäärin 3,7 %).

Valtaosa henkilöstöstä työskentelee 

Suomessa, suurin osa Helsinki-Vantaan 

lentoasemalla tai sen välittömässä 

läheisyydessä. Ulkomailla Finnairilla 

oli 31.12.2019 aktiivisessa työsuhteessa 

645 henkilöä 26 maassa. Työsopimukset ja 

työsuhteen ehdot perustuvat paikalliseen 

lainsäädäntöön. 

Finnairin kokoaikaisten työntekijöiden 

osuus vuonna 2019 oli 87 %, ja toistaiseksi 

voimassa olevassa työsuhteessa työskenteli 

96 % henkilöstöstä, keski-iän ollessa 

42 vuotta. Henkilökunnasta 29 % oli yli 

50-vuotiaita ja 18 % alle 30-vuotiaita. 

Vuoden 2019 lopussa Finnairin 

henkilöstöstä oli naisia 57 % ja miehiä 

43 %. Finnairin hallituksen kahdeksasta 

jäsenestä kolme oli naisia. Finnair ei tilastoi 

henkilöstöä etnisin perustein.

Henkilökunnalla on oikeus sopia 

työehdoistaan kollektiivisesti kunkin maan 

paikallisen käytännön mukaisesti. Finnair 

ei rajoita työntekijöidensä mahdollisuuksia 

osallistua ammattiyhdistystoimintaan. 

Poikkeuksen muodostaa johto, jonka 

työehdoista sovitaan paikallisesti tai 

henkilökohtaisesti.

Finnairin työnantajakuva on kehittynyt 

edelleen positiivisesti, ja vuonna 2019 

Finnair oli Universumin teettämän 

tutkimuksen mukaan sekä kaupallisen 

alan opiskelijoiden että ammattilaisten 

keskuudessa halutuin työnantaja. 

Myös muiden alojen opiskelijat ja 

ammattilaiset pitävät Finnairia 

kiinnostavana työnantajana, esimerkiksi 

IT-alan opiskelijoiden ja ammattilaisten 

keskuudessa Finnair oli aiemmin mainitun 

tutkimuksen mukaan 9. ja 6. kiinnostavin 

työnantaja.

Finnairin 
henkilöstökokemuksen 
saavutuksia vuonna 2019:
• Lanseerattiin harmoninen 

työpaikka -ohjelma

• Käynnistettiin päihteiden 

väärinkäyttöä ehkäisevä 

ohjelma 

• Otettiin käyttöön uusi työtur-

vallisuuden raportointityökalu 

• Kaikkien työturvallisuusmitta-

reiden merkittävä paraneminen 

Keitä me olemme
Vuonna 2019 Finnairin henkilöstön 

kokonaismäärä kasvoi merkittävästi. 

Aktiivisessa työsuhteessa oli vuoden 

2019 lopussa 6 788 henkeä, mikä on 
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 Työtapaturmat
Työpaikka-

tapaturmat-
Työpaikkatapatur- 

mataajuus*
Työmatka-

tapaturmat

2019  
Lentoyhtiön lentävä henkilökunta 72 54 16 18
Lentoyhtiön maahenkilökunta **) 21 19 5 2
Finnair Technical Service Oy 11 7 5 4
Finnair Cargo Oy 0 0 0 0
Finnair Flight Academy Oy 0 0 0 0
Aurinkomatkat Oy 1 1 4 0
Yhteensä 105 81 10 24
Vuonna 2019 ei ammattitautiepäilyjä
    *  Työpaikkatapaturmataajuudella (LTIF= Loss time injury frequency) tarkoitetaan 

työpaikkatapaturmien lukumäärää miljoonaa työtuntia kohden 

**   Lentoyhtiön maahenkilökuntaan luetaan konsernihallinto, tukipalvelut, 
maahenkilöstö ja operatiivinen maahenkilöstö

 
Terveystarkastukset  

vuonna 2019

Finnair Group 110
Asiakaspalvelu 
  Helsingin lentoaseman 
  asiakaspalvelu 160
  Matkustamopalvelu 588
Operatiivinen yksikkö 
  Lentotoiminta 883
  Rahti 48
  Finnair Flight Academy 17
  Tekniikka 510

Tapaturmataajuus Finnairin terveystarkastukset 
vuonna 2019

Työturvallisuus  
Työtapaturmat jaetaan 

työpaikkatapaturmiin ja työmatka-

tapaturmiin. Yllä olevassa taulukossa 

näkyvät kaikki vähintään yhden 

sairauspoissaolopäivän aiheuttaneet 

työmatkalla tai työssä sattuneet 

tapaturmat.

Työaltisteisiin riskeihin liittyviä tarkastuksia 

ovat esim. syöpävaarallisille aineille, 

liuottimille ja muille kemikaaleille, melulle 

ja tärinälle altistuneiden sekä yötyötä 

tekevien tarkastukset. Työaltistumisen 

estämiseksi pyritään ensisijaisesti 

turvallisiin ja mahdollisimman vähän 

altistaviin työmenetelmiin.

Finnair Terveyspalvelut seuraa koko 

lentävän henkilöstön säteilyannoksia 

neljännesvuosittain. Altistumistasot 

eivät ole ylittäneet vuotuista sallittua 

rajaa (6 mSv). Jokainen lentotyötä 

tekevä voi tarkistaa oman kumulatiivisen 

säteilyannoksensa erillisestä 

selainpohjaisesta järjestelmästä, jonne 

siirtyy tieto henkilön toteutuneista 

lentotunneista sekä matemaattinen 

laskelma lentoreitin mukaan kertyneestä 

kosmisen säteilyn annoksesta. 

Osaamisen kehittäminen  
Koska Finnair on Suomen suurin lentoyhtiö, 

sen lentoliiketoimintaosaamisen tason 

ylläpito ja riittävyys ovat erityisen kriittisiä. 

Työntekijöiden osaaminen vaikuttaa 

keskeisesti strategian toteutumiseen 

ja kriittisten osaamistarpeiden 

tunnistaminen itsesään on tärkeä osa 

yhtiön strategian toteutusta. Osaamisen 

strateginen kehittäminen edellyttää 

yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. 

Osaamisen kehittämistarpeet kartoitetaan 

ja kehittämisratkaisuja rakennetaan 

yksiköittäin, tiimeittäin ja henkilöittäin. 

Näistä keskustellaan henkilökunnan 

kanssa säännöllisesti pidettävien 

kehityskeskusteluiden aikana.  

Henkilökunnan osaamista kehitetään 

hyödyntäen monenlaisia oppimisratkaisuja, 

muun muassa työssäoppimisen, 

verkkooppimisen, työpajojen, 

valmennuksen (coachingin), toisten 

työhön tutustumisen (shadowing) ja 

mentoroinnin keinoin. Työssäoppimisen 

roolia kehittymismetodina korostetaan, sillä 

varsinkin digitalisaation myötä vaaditaan 

jatkuvaa uusiutumista, oman osaamisen 

tunnistamista, oppimistapojen kehittämistä 

sekä uusien työkalujen ja -tapojen itsenäistä 

harjoittelua. 

Lentävän henkilökunnan ammattitekninen 

koulutus tuotetaan yhteistyössä 

Finnair Flight Academyn kanssa, ja 

Finnairin tekniikka hoitaa omatoimisesti 

ammattiteknisen koulutuksensa. Learning 

& Development -tiimi puolestaan 

vastaa strategisesta ja yleisestä 

liiketoimintaosaamisen kehittämisestä.

%

   Matkustamohenkilökunta 32 %

  Lentäjät 14 %

   Ylemmät toimi henkilöt 15 %

   Ulkomaat 9 %

  Finnair Kitchen 8 %

  Tekniikan työntekijät 7 %

  Maapalvelutyöntekijät 6 %

  Tekniset toimihenkilöt 3 %

  Lentoalan toimihenkilöt 3 %

  Matkaoppaat 1 %

  Johto 1 %

   Matkatoimisto  virkailijat 1 %

Henkilöstö ryhmittäin
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Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden 

Vuoden 2018 kehitysalueita olivat muun muassa:
  
A.  Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen (esimerkkejä)  

• Leading our Daily Operations – ohjelma operaatioiden 

johtamisesta vastaaville 

• My Leadership Lab -ohjelma esimiesten yksilöllisen kasvun 

tueksi 

• Global Exchange – ohjelma tukemaan erilaisten markki-

noiden ja kulttuurien ymmärrystä 

• YLE ja Finnair – ketterän johtamisen ohjelma

• MOVE onboard - uusille esimiehille suunnattu valmennus-

konsepti  

• Projektipäällikkövalmennukset jatkuivat

• Captain & Chief Purser (CPU) Leadership Day, jossa 

kapteenit ja purserit pohtivat omaa esimiesrooliaan ja 

yhteistyötä asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen 

johtamisessa

• Henkilökohtaiset valmennusohjelmat avainhenkilöille 

jatkuivat 

B.  Räätälöidyt henkilöstön kehittämisratkaisut (esimerkkejä)

• Uudistunut Cabin crew -peruskurssi

• Henkilökohtaista oppimista tukevat matkustamohenkilökunnan 

oppimismoduulit 

• Maapalveluissa toteutettu Experience Day- ja Meet and Greet 

-koulutukset, joiden fokus on palvelun laadun parantamisessa

• Jatkuvan kehityksen iltapäivät

C.  Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja perehdyttäminen 

(esimerkkejä)  

• #JoinFinnair -perehdytys kaikille uusille työntekijöille 

• Turvallisuuskoulutus kaikille työntekijöille ja kohdennetusti 

erityisryhmille

• Yleisosaamisten kehittäminen, mm. järjestelmä-, kieli- ja 

hankintaosaamisen kehittäminen, Code of Conduct, työturvalli-

suus, päihteiden väärinkäyttö. 

• Digitaalisen osaamisen kehittäminen: Office 365 ja monet 

operatiivisen työn erikoisjärjestelmät

• Nordic Business Forum -live stream

Pysyviä teemoja ovat Finnairin eettisen 

toimintaohjeen (Code of Conduct) 

koulutus, työturvallisuus ja perehdytys, 

ilmailualan työturvallisuuden peruskurssit, 

esimiesten työturvallisuustietous ja 

työturvallisuuskorttikoulutukset.

Lisäksi vuonna 2019 toteutettiin 

ulkoasemakoulutuksia, ensiapu 

ja hätätilannekoulutuksia, perus- 

ja kertauskoulutuksia sekä 

järjestelmäkoulutuksia ja tehtiin 

oppilaitosyhteistyötä eri oppilaitosten 

kanssa. 

Finnairin Ilmailuopisto on vuonna 1964 

perustettu Finnairin ammatillinen 

erikoisoppilaitos, joka toimii ammatillisesta 

aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) 

mukaisena erikoisoppilaitoksena. Sen 

tehtävänä on järjestää ammattitutkintoon 

ja erikoisammattitutkintoon valmistavaa 

ammatillista lisäkoulutusta sekä 

muuta Finnairin ja sen tytäryhtiöiden 

toiminnan harjoittamiseksi tarvittavaa 

ammatillista lisäkoulutusta (Ammatillisen 

lisäkoulutuksen järjestämislupa 

Dnro 551/530/2006, 13.12.2006). 

Yksityisesti omistettuna oppilaitoksena 

Ilmailuopisto rahoittaa toimintansa 

valtionapukäytäntöjen mukaisesti, ja se 

on Elinkeinoelämän oppilaitokset Elo ry:n 

jäsen.

 

Koulutustunnit, h Keskimääräiset koulutustunnit, h Henkilöstön määrä, kpl

EUR mill. Yhteensä Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet Kaikki Naiset Miehet

Toimihenkilöt 35 638 40 % 60 % 27 25 29 1 302 567 735
Työntekijät 35 640 45 % 55 % 18 15 20 2 032 1 062 970
Matkustamo 158 096 89 % 11 % 71 71 71 2 215 1 966 249
Lentäjät 106 064 3 % 97 % 118 142 118 897 25 872
Yhteensä 335 438 52 % 48 % 52 48 57 6 446 3 620 2 826
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ASIAKASKOKEMUS  Finnairilla on kokonaisvastuu 

palvelutuotteensa asiakaskokemuksen 

laadusta, jonka se yhdessä monen 

yhteistyökumppanin kanssa toimittaa. 

Siksi Finnair valitsee huolella 

yhteistyökumppaninsa ja vaatii heiltä 

samaa laadullista ja eettistä sitoumusta 

kuin mihin yhtiö itse on sitoutunut.  

Tuotteiden ja palveluiden terveys- 
ja turvallisuusvaikutusten 
arviointi 
Lentotoimiala koostuu tarkasti säännellystä 

arvoketjusta, johon kuuluu lukuisia 

tuote- ja palvelutoimittajia. Arvoketjun 

huipulla oleva lento- ja palveluyhtiö 

Finnair luo asiakkailleen lisäarvoa 

tarjoamalla heille kokonaisvaltaisen ja 

korkealaatuisen palvelukokonaisuuden 

yhteistyökumppaneidensa kanssa. Finnairilla 

on kokonaisvastuu matkustajien ja heidän 

matkatavaroidensa kuljettamisesta sovittuun 

määränpäähän turvallisesti, sujuvasti ja 

aikataulun mukaisesti.

Merkittävimmät tuotevastuunäkökohdat 

Finnair-konsernin toiminnassa ovat 

lentoturvallisuus ja elintarviketurvallisuus 

sekä vastuu henkilöasiakkaista ja 

kuljetettavasta rahdista.

Finnairin turvallisuuden johtamisjärjestelmä 

kattaa kaikki lentoturvallisuuden 

näkökohdat: lentoturvallisuuspolitiikan, 

operatiivisen riskienhallinnan, 

turvallisuuskoulutuksen ja viestinnän sekä 

turvallisen toiminnan varmentamisen, 

joka sisältää jatkuvaa auditointia ja 

toimintaympäristön muutosten vaikutusten 

arviointia. Viranomaismääräykset ja 

standardit asettavat vähimmäisvaatimukset, 

jotka yhtiö pyrkii ylittämään kaikilla alueilla.

Finnair Kitchen vastaa elintarvike- 

ja tuoteturvallisuudesta Finnairin 

lennoilla. Lentotarjoilun laatua ja 

turvallisuutta hallitaan Finnair Kitchenin 

elintarviketurvallisuusjärjestelmällä. 

Lainsäädäntö ja alan yleiset standardit 

asettavat minimitason, jonka ylittämiseen 

yhtiö pyrkii kaikilla osa-alueilla. 

Finnairin Ground Operations puolestaan 

vastaa lentoasemilla tapahtuvien 

maapalveluiden hankinnasta, 

laatukriteereistä ja laadunvalvonnasta. 

Yksikön tehtävänä on varmistaa, että 

Finnairin käyttämät maapalvelut 

täyttävät niille asetetut vaatimukset 

niin laadullisesti kuin turvallisuuden ja 

viranomaismääräystenkin suhteen.

Palvelulupaustensa varmistamiseksi Finnair 

Cargo, Kitchen ja Ground Operations 

-yksikkö valitsevat palveluja tuottavat 

alihankkijansa ja yhteistyökumppaninsa 

systemaattisen arviointiprosessin avulla. 

Yhteistyökumppaneilta edellytetään 

muun muassa sitä, että ne huolehtivat 

ja varmistuvat henkilökuntansa 

ammattitaidosta ja että kalusto, 

välineistö sekä tilat ovat asianmukaiset. 

Finnair suorittaa määräajoin tehtävien 

lentoasemakohtaisten laatuauditointien 

lisäksi laaduntarkastuksia, joilla 

säännöllisesti valvotaan sekä omaa 

että alihankkijoiden toimintaa. Finnair 

Cargo ja Ground Operations vastaavat 

omien laatujärjestelmiensä ylläpidosta 

ja päivittämisestä sekä valvovat, että 

operatiivinen toiminta on vaatimusten 

mukaista.

Finnairin tuotevastuu vuonna 2019  

• Uuden poikkeustilanteiden hallintaan tarkoitetun digitaalisen työkalun käyttöön-

otto mahdollisten paremman asiakaskokemuksen ja tehokkaamman toiminnan 

näissä tilanteissa

• Uuden paremman ja tehokkaamman asiakaskontakteihin tarkoitetun digitaalisen 

työkalun käyttöönotto

• Helsingin lentokentän palvelutiskin uudistaminen

• Asiakaspalvelun taustaprosesseja automatisoinnilla savutettiin tasaisempi ja 

nopeampi prosessi

• Parannuksia Catering-palveluissa kohti polttoaine- ja materiaalitehokkaampaa 

palvelutarjonnan optimointia  

• Huonokuuloisille asiakkaille otettiin käyttöön Chabla-palvelu

• Avattiin uusia kanavia asiakaskommunikointiin paremman palveluntarjonnan 

saavuttamiseksi, esimerkiksi Kakaotalk Koreassa
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YHTEISTYÖ 
SIDOSRYHMIEN 
KANSSA  

Finnairin vastuullisuusstrategian 

tavoitteena on varmistaa, että yhtiön 

keskeiset sidosryhmät hyväksyvät sen 

toiminnan perustan. Lisäksi vastuullinen 

toiminta edistää osaltaan Finnairin brändin 

kehitystä ja tuottaa pitkällä aikavälillä 

lisäarvoa osakkeenomistajille. Osaltaan 

se myös suojelee Finnairia niiltä riskeiltä, 

joita ympäristösäännösten rikkominen, 

ihmisoikeusrikkomukset tai hallintotavan 

puutteiden mahdollistamat ongelmat, kuten 

korruptio, voisivat aiheuttaa.

Aiheet Kanavat

Asiakkaat Matkustuskokemus, asiakaspalveluun liittyvät asiat, tuotteen laatu, täsmällisyys, 
päästöjen ja melun vähentäminen, turvallisuus, kierrätys, vastuullinen hankinta, 
vastuullinen matkailu, yhteiskuntavastuuhankkeet Finnair Plus -ohjelman kautta.

Kyselyt, tutkimukset, kirjallinen palaute, Finnairin verkkosivut, sosiaalinen media, 
tapahtumat, asiakaspalvelukohtaamiset matkan eri vaiheissa, Finnair mobiilisovellus, 
viestit Finnair Plus -jäsenille, Blue Wings -lehti, In-flight Entertainment system (IFE).

Henkilöstö Työkyky, työhyvinvointi ja -turvallisuus, tavoitteiden asetanta, eettiset ohjeet 
ja kysymykset, turvallisuus, muutokset kannattavuuden kehittämiseksi, arvot 
ja liiketoimintakäytännöt, luottamuksen kasvattaminen, ympäristövaikutusten 
vähentäminen, vastuullisuus kumppanuuksissa, henkilöstöön vaikuttavat muutokset.

Intranet, sisäiset blogit, teemaviikot, Yammer, henkilöstötapahtumat, We together 
@Finnair -työhyvinvointikysely, työterveyshuolto, suorituksenarviointi- ja 
kehityskeskustelut, keskustelut työntekijäjärjestöjen kanssa, johtamisfoorumit.

Osakkeenomistajat 
ja sijoittajat
 

Markkinaympäristö ja kilpailutilanne, yhtiön toiminta, yhteiskuntavastuu, tavoitteet, 
raportointi, strategia ja taloudellinen asema.

Säännölliseen ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen kuuluvat osavuosikatsaukset, 
tilinpäätöstiedote, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys yhtiön hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä ja pörssitiedotteet. Yhtiökokous, sijoittaja-, analyytikko- ja 
mediatapaamiset ja -tapahtumat, Finnairin internet-sivut, Carbon Disclo-sure Project.

Lentoliikennetoimijat Turvallisuus, melun ja päästöjen vähentäminen, päästökauppa ja 
päästövähennysjärjestelmät, lentoliikenteen hallinta, biopolttoaineiden ja 
hankintaketjun kehittäminen, kestävä matkailu, toimialan taloudelliset vaikutukset.

Jäsenyys IATA:ssa ja A4E:ssä, jäsenyys yhteistyöhankkeissa kestävän matkailun 
edistämiseksi, oneworld-allianssin jäsenyys, yhteishankkeet, yhteistyö Finavian 
ja muiden lentokenttä -toimijoiden kanssa, toimialan seminaarit ja työryhmät, 
valmistajayhteistyö.

Viranomaiset ja poliittiset 
päätöksentekijät

Kilpailukyky ja markkinoillepääsy, turvallisuus, päästökauppa ja 
päästövähennysjärjestelmät, lentoliiken-teen hallinta, hankintaketjun vastuullisuus, 
raportoin-ti, ilmailun taloudelliset vaikutukset, toiminnan vaikutukset ympäristöön ja 
meluun, liikenteen jatkuvuus, biopolttoaineet, työntekijäsuhteet.

Keskustelu alueellisten, kansallisten ja EU-tason sekä Finnairin kohde- ja ylilentomaiden 
päätöksentekijöiden ja viranomaisten kanssa, tapahtumat ja muu yhteistyö Kilpailu- 
ja kuluttajaviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin, edustustojen ja muiden 
keskeisten suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden kanssa.

Kansalaisjärjestöt ja 
kestävän kehityksen 
toimijat 

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen, ympäristövai-kutusten vähentäminen, 
kansanterveys, hätäapu, luonnonsuojelu, yleiset kestävää kehitystä tukevat hankkeet ja 
kehitysyhteistyöhankkeet, hankintaketjun vastuullisuus.

Yhteistyö Suomen luonnonsuojeluliiton, UNICEFin, Suomen Punaisen Ristin, 
Syöpäsäätiön ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Jäsenyys Carbon Disclo-sure 
Projectissa ja Climate Leadership coalitionissa, Sitoumus 2050 -yhteistyö.

Toimittajat Yhteistyö päästöjen ja muiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi, vastuullisuuden ja 
eettisten toimintatapojen seuraaminen kaikkialla arvoketjussa.

Sopimusyhteistyö, Finnairin hankintaohjeet ja han-kinnan toimintaperiaatteet.

Media Päivittäinen toiminta ja poikkeustilanteet, yhtiön strategia ja liiketoiminta, päästöjen 
vähentäminen, henkilöstösuhteet, kestävä taloudellinen kehitys, ilmailun taloudelliset 
vaikutukset, etiikka, järjestöyh-teistyö, lentoliikenteen trendit, biopolttoaineet, pääs-
tökauppa ja päästövähennysjärjestelmät, melu, lentoliikenteen vaikutukset paikalliseen 
talouteen ja liikkuvuuteen.

Lehdistötiedotteet ja -tilaisuudet, toimittajavierailut ja -matkat, haastattelut, 
verkkosivustot, palveleva me-diapuhelinpäivystys, sosiaalinen media, Blue Wings -lehti.

Suuri yleisö Asiakaspalveluun liittyvät aiheet, tuotteen laatu, hen-kilöstösuhteet, ilmailun 
taloudelliset vaikutukset, etiikka, päästöjen vähentäminen, vaikutukset paikalliseen 
talouteen, hyväntekeväisyysyhteistyöhankkeet, yrityskansalaisuus.

Viestintä median kautta, verkkosivustot, sähköposti ja luennot, sosiaalinen media 
mukaan lukien blogit, Facebook, Twitter ja Sina Weibo. 
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TALOUDELLINEN 
VASTUU

Finnairin hallitus on asettanut 
yhtiölle taloudelliset 
tavoitteet, joista on viestitty 
sijoittajille suunnatussa 
aineistossa. Julkisena 
osakeyhtiönä Finnair on 
sitoutunut tavoittelemaan 
voittoa osakkeenomistajilleen. 
Voitonjakoperiaatteet 
on ilmaistu Finnairin 
osinkopolitiikassa. Yhtiön 
taloudellinen raportointi 
pyrkii välittämään 
läpinäkyvästi tietoa Finnairin 
taloudellisesta asemasta ja 
kehityksestä. 

33 Verojalanjälki
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Ilmastonmuutoksen taloudelliset 
seuraamukset ja muut riskit ja 
mahdollisuudet organisaation 
toiminnalle
Ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeiset 

toimenpiteet ja ohjausmekanismit 

kohdistuvat fossiilisten polttoaineiden 

käytön vähentämiseen. Finnairin 

käyttämä lentopetroli on valtaosin 

fossiilista polttoainetta ja polttoainekulut 

ovat yhtiön merkittävin yksittäinen 

kustannuserä. Näin ollen kaikki 

lentopetrolin hintaan vaikuttavat tekijät 

vaikuttavat samansuuntaisesti Finnairin 

toimintakuluihin. Tarve vähentää 

polttoaineen kulutusta – ja siten 

myös hiilidioksidipäästöjä – vaikuttaa 

merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Poltto-

aine muodosti noin viidenneksen Finnairin 

toiminnallisista kuluista vuonna 2019, joten 

tehokkuudella on olennainen vaikutus 

omistaja-arvon kehitykseen.

Polttoaineen kulutusta vähentääkseen 

yhtiö noudattaa strategiaa, joka koostuu 

neljästä osa-alueesta: teknologinen 

kehitys, operatiivisen tehokkuuden 

parantaminen, infrastruktuurin kehitys ja 

taloudelliset toimenpiteet. Finnair operoi 

modernilla laivastolla ja on investoinut 

vuodesta 2015 alkaen uuden sukupolven 

polttoainetehokkaisiin laajarunkokoneisiin 

kilpailuetunsa turvaamiseksi. Finnair on 

perustanut erityisen poikkiorganisatorisen 

polttoainetehokkuuden parantamiseen 

tähtäävän työryhmä, joka etsii yhä 

energiatehokkaampia tapoja lentää. 

Finnair on jo useiden vuosien ajan tukenut 

maailmanlaajuisia markkinaperusteisia 

toimia, jotka toimialan operatiivisten, 

teknologia- ja infrastruktuuriponnistelujen 

lisäksi edistäisivät kasvihuonekaasujen 

vähentämistä. Vuonna 2019 Finnair 

osallistui EU:n päästökauppaan, jota 

sovellettiin Euroopan sisäisiin lentoihin 

(Emission Trading Scheme, EU-ETS), ja 

vuoden 2019 päästökaupasta suoraan 

aiheutuneet kustannukset olivat Finnairille 

18,78 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan 

Finnair maksoi ympäristöperusteisia 

veroja ja maksuja yli 35,5 miljoonaa euroa. 

Päästökaupan suoraa kustannusta tulevina 

vuosina on vaikeaa arvioida mahdollisten 

tulevien sääntelymuutosten vuoksi.

Finnair on johtavia lentoyhtiöitä 

hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa 

sekä päästöjen vähentämisessä. 

Ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, 

mahdollisuuksia, taloudellisia vaikutuksia 

sekä hallintakeinoja on kuvattu 

yksityiskohtaisesti eri raportointikanavissa.

Keskeiset epäsuorat taloudelliset 
vaikutukset ja niiden laajuus 
Finnairin kestävä kasvun ja nykyisen 

reittiverkoston ansiosta Suomesta on 

selvästi enemmän suoria lentoyhteyksiä 

maailmalle, kuin mitä kotimainen kysyntä 

yksin pystyisi ylläpitämään. Tällä on 

merkittävä vaikutus sekä suomalaisille 

kuluttajille että yrityksille. Lisäksi toimiala 

on merkittävä työllistäjä Suomessa.

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen  

Milj. euroa 2019 2018 2017 2016

Tuotettu suora taloudellinen lisäarvo
Liikevaihto 3 097,7 2 836,1 2 568,4 2 316,8
Liiketoiminnan muut tuotot 56,4 73,7 77,0 75,5
Lentokone- ja muiden transaktioiden voitot ja -tappiot 0,2 42,7 44,1 30,4
Rahoitustuotot 3,3 -2,2 -0,3 1,0
Yhteensä 3 157,6 2 950,3 2 689,3 2 423,7

Jaettu taloudellinen lisäarvo
Materiaalit, palvelut ja liiketoiminnan muut kulut 2 128,3 1 899,3 1 909,6 1 834,5
Henkilöstökulut 530,9 494,7 418,9 356,4
Maksut osakkeenomistajille ja lainantarjoajille 120,1 181,0 41,9 30,7
Osingot 35,0 38,4 12,8 0,0
Oman pääoman ehtoisen lainan korot ja kulut 15,8 15,8 15,8 19,1
Rahoituskulut 69,4 126,8 13,4 11,5
Maksut valtioille 14,5 19,2 7,2 9,8
Lahjoitukset ja muut yleishyödylliset panokset 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 2 793,9 2 594,2 2 377,5 2 231,3

Toiminnan kehittämiseen jäänyt taloudellinen lisäarvo 363,7 356,2 311,8 192,4
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin sekä tytäryritysten hankinnat 443,8 474,0 511,5 518,9
Vertailukelpoinen liiketulos 162,8 218,4 170,4 55,2
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,3 9,3 13,6 8,9
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VEROJALANJÄLKI Verotusperiaatteet 
Finnairin periaatteena on maksaa, kerätä, 

tilittää ja raportoida kussakin maassa 

sille kuuluvat välilliset ja välittömät 

verot paikallisten lakien ja säännösten 

mukaisesti. Laadukas veroilmoittaminen ja 

-raportointi ovat Finnairille erittäin tärkeitä, 

minkä vuoksi veroilmoitukset täytetään 

huolellisesti ja ajallaan. Finnair keskustelee 

myös avoimesti veroviranomaisten kanssa. 

Finnairin verosuunnittelun tavoitteena on 

tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa 

niiden asianmukainen toteuttaminen 

myös verotuksen näkökulmasta. Finnair-

konsernilla ei ole rakenteita, joilla 

pyrittäisiin siirtämään verotettavaa tuloa 

Suomesta matalamman veroasteen 

valtioihin. 

Kansainväliseen liiketoimintaan 
liittyvät verot
Finnairin kansainvälinen liiketoiminta 

liittyy pääsääntöisesti Finnair Oyj:n 

ulkomaisten myyntiyksiköiden kautta 

tapahtuvaan lentolippujen ja rahdin 

myyntiin sekä myynnin edistämiseen 

paikallisesti. Myyntiyksiköt eivät ole erillisiä 

juridisia yhtiöitä. Myyntiyksiköiden tulot 

verotetaan kansainvälistä lentoliikennettä 

koskevien säädösten ja verosopimusten 

perusteella osana emoyhtiön verotettavaa 

tuloa Suomessa. Finnairin ulkomaisten 

tytäryhtiöiden toiminta on verovuosien 

2019 ja 2018 aikana liittynyt lähinnä 

matkapalveluihin ja tukitoimintoihin, 

jotka ovat suhteessa konsernin koko 

liiketoimintaan hyvin vähäisiä. Finnairilla 

on lisäksi liiketoiminnallisista syistä 

osuuksia (alle 20 %) vakuutusjärjestelyistä 

Guernseyllä. Näiden tulos verotetaan 

Suomessa.

Finnairin verollinen toiminta yksittäisissä 

maissa Suomen ulkopuolella on 

vähäistä. Tämän vuoksi alla olevassa 

yhteenvetotaulukossa Suomi on 

esitetty erikseen ja kaikki muut maat 

yhteenlaskettuna ryhmänä. Ulkomaisten 

tytäryhtiöiden vastaavat tiedot on esitetty 

tämän sivun jälkimmäisessä taulukossa. 

Maakohtainen erittely Suomen ulkopuolella 

maksetuista ja tilitetyistä veroista on 

esitetty sivulla 35.

Finnair-konsernin ulkomaiset operatiiviset 

tytäryhtiöt ovat Virossa, jossa tuloveroja 

2019 2018

Finnairin toiminta Suomessa ja muualla Suomi* Muut maat Yhteensä Suomi* Muut maat Yhteensä

Liikevaihto, miljoonaa euroa 3 088,2 9,5 3 097,7 2 825,8 10,2 2 836,1
Tulos ennen veroja, miljoonaa euroa 93,5 -0,5 93,0 127,7 -0,5 127,2
Henkilöstömäärä 6 164 607 6 771 5 828 532 6 360
* Sisäinen liikevaihto on eliminoitu.

2019 2018

Finnairin toiminta muualla Viro Venäjä Yhteensä Viro Venäjä Yhteensä

Liikevaihto, miljoonaa euroa 9,5 0,0 9,5 10,2 0,0 10,2
Tulos ennen veroja, miljoonaa euroa -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,5
Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Henkilöstömäärä 235 0 235 191 0 191

tulee maksuun osingonjaon perusteella. 

Konsernilla on myös Venäjällä tytäryhtiö, 

joka ei harjoita aktiivisesti liiketoimintaa. 

Myyntiyksiköiden tulot verotetaan 

kansainvälistä lentoliikennettä koskevien 

säädösten ja verosopimusten perusteella 

osana emoyhtiön verotettavaa tuloa 

Suomessa, eikä niille erikseen vahvisteta 

liikevaihtoa, tulosta ennen veroja, 

maksettavaa tuloveroa tai henkilöstömääriä. 

Muiden maksettavien ja tilitettävien verojen 

osalta on esitetty maakohtainen erittely on 

esitetty sivulla 35.
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2019 2018

Maksettavat välittömät verot,  
miljoonaa euroa Suomi* Muut maat Yhteensä Suomi* Muut maat Yhteensä

Työnantajamaksut 4,5 2,2 6,7 2,7 2,3 5,0
Kiinteistöverot 0,7 0,0 0,7 0,9 0,0 0,9
Muut verot 2,2 0,0 2,2 2,2 0,1 2,2
Saadut julkiset tuet -1,3 0,0 -1,3 -1,7 0,0 -1,7
Välittömät liiketoiminnan kuluihin 
sisältyvät verot ja tuet yhteensä 6,1 2,3 8,4 4,1 2,3 6,4
Maksettavat tuloverot* 4,9 0,0 4,9 25,9 0,0 25,9
Maksettavat välittömät verot yhteensä 11,0 2,3 13,3 30,0 2,3 32,3
*  Maksettavat tuloverot ovat tilikauden tuloksen perusteella kirjatut verokulut, 

jotka on osittain käytetty aikaisempia verotappioita vastaan.

2019 2018

Tilikaudelta tilitettävät välilliset verot, 
miljoonaa euroa Suomi Muut maat Yhteensä Suomi Muut maat Yhteensä

Arvonlisäverot, myynnit 95,0 0,9 96,0 107,0 0,9 107,9
Arvonlisäverot, ostot 125,2 5,1 130,3 136,9 5,1 142,0

Arvonlisäverot, netto -30,1 -4,2 -34,3 -29,9 -4,2 -34,1
Palkkoihin liittyvät ennakonpidätykset 
ja muut välilliset verot 100,1 2,5 102,6 100,0 2,8 102,8
Valmisteverot 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5
Yhteensä 70,5 -1,7 68,8 70,5 -1,4 69,2

Muut verot sisältävät lähinnä ympäristö- 

ja sähköveroja. Kansainvälisen 

lentoliikennetoiminnan luonteen mukaisesti 

lentopolttoaine on verotonta. Julkiset tuet 

koskevat Finnairin saamia koulutustukia, 

jotka liittyvät lähinnä Finnairin tarjoamiin 

lentoliikenteen koulutuspalveluihin. 

Julkisiin tukiin ei ole sisällytetty eri maiden 

taholle (yksityinen tai julkinen). Erittely 

maakohtaisista maksetuista ja tilitetyistä 

veroista on esitetty seuraavalla sivulla.

viranomaistahojen lentoliikenteelle 

maksamia tukia, koska ne kuuluvat 

liikesalaisuuden piiriin. Julkisiin tukiin 

on sen sijaan vuonna 2018 sisällytetty 

suomalaiselta viranomaistaholta saatuja, 

Enontekiön seudun matkailun edistämiseen 

liittyviä tukia 0,1 miljoonaa euroa. Vuonna 

2019 vastaavia tukia ei saatu.

Finnairilla oli kertynyt Suomessa 

aikaisemmilta verokausilta verotuksessa 

vahvistettuja tappioita yhteensä noin 0,3 

miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tuloksen 

jälkeen vahvistettuja tappioita ei ole enää 

jäljellä. 

Erittely muiden maiden maakohtaisista 

työnantajamaksuista on esitetty seuraavalla 

sivulla. 

Lisätietoa välittömistä veroista, kuten 

konsernin tuloslaskelman mukaiset verot, 

laskennalliset verosaamiset ja -velat sekä 

efektiivisen verokannan täsmäytys, on 

nähtävillä Finnair-konsernin tilinpäätöksen 

liitetiedossa 5.1.

Tilikaudella kerätyt välilliset verot sisältävät 

merkittävimpinä erinä ennakonpidätysvelat, 

arvonlisäverot ja valmisteverot. Finnair 

ei katso, että lentomatkustajilta kerätyt 

matkustajamaksut olisivat luonteeltaan 

sellaisia viranomaisille tilitettäviä 

veroluonteisia maksuja, jotka raportoitaisiin 

osana verojalanjälkeä, sillä nämä maksut 

tilitetään tyypillisesti kunkin maan 

lentoaseman toimintaa harjoittavalle 
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2019

Työnantaja-
maksut

Arvonlisäverot, 
myynnit

Arvonlisäverot, 
ostot

Arvonlisäverot, 
netto

Palkkoihin  
liittyvät 

ennakon-
pidätykset Yhteensä

Maakohtainen erittely,  
miljoonaa euroa

Maat
Viro 1,1 0,1 0,2 0,0 0,5 1,5
Kiina 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5
Saksa 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,1 0,4
Belgia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Yhdysvallat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Espanja 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2
Kreikka 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Venäjä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Italia 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Sveitsi 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,0
Singapore 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0
Etelä-Korea 0,1 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,0
Ranska 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0
Tanska 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1
Ruotsi 0,1 0,0 0,4 -0,4 0,2 -0,1
Australia 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1
Norja 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,0 -0,5
Thaimaa 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,0 -0,6
Yhdistynyt kuningaskunta 0,0 0,1 0,8 -0,7 0,1 -0,6
Japani 0,3 0,0 1,5 -1,5 0,6 -0,7
Alueet
Muut Euroopan-maat* 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1
Euroopan ulkopuoliset 
maat** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 2,2 0,9 5,1 -4,2 2,5 0,5
*  Alankomaat, Bulgaria, Irlanti, Itävalta, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, 

Malta, Portugali, Puola, Slovakia , Slovenia, Tsekki ja Unkari

** Intia, Kanada ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat

2018

Työnantaja-
maksut

Arvonlisäverot, 
myynnit

Arvonlisäverot, 
ostot

Arvonlisäverot, 
netto

Palkkoihin  
liittyvät 

ennakon-
pidätykset Yhteensä

Maakohtainen erittely,  
miljoonaa euroa

Maat
Viro 1,0 0,2 0,2 -0,1 0,5 1,4
Kiina 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
Belgia 0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4
Yhdysvallat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Kreikka 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
Italia 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Venäjä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Saksa 0,0 0,1 0,2 -0,1 0,1 0,1
Espanja 0,1 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0
Sveitsi 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,0
Ruotsi 0,2 0,0 0,4 -0,4 0,2 0,0
Singapore 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0
Australia 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,0 -0,1
Ranska 0,0 0,0 0,2 -0,2 0,0 -0,1
Tanska 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,0 -0,1
Etelä-Korea 0,1 0,0 0,2 -0,2 0,1 -0,1
Japani 0,3 0,0 1,2 -1,2 0,6 -0,3
Norja 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,1 -0,5
Thaimaa 0,0 0,0 0,6 -0,6 0,0 -0,6
Yhdistynyt kuningaskunta 0,0 0,1 0,7 -0,7 0,1 -0,6
Alueet
Muut Euroopan-maat* 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2
Euroopan ulkopuoliset 
maat** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Yhteensä 2,3 0,9 5,1 -4,2 2,8 0,9
*  Alankomaat, Bulgaria, Irlanti, Itävalta, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, 

Malta, Portugali, Puola, Slovakia , Slovenia, Tsekki ja Unkari

** Intia, Kanada ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat

Alla on esitetty vuoden 2019 maakohtaiset tiedot niistä maista, joissa maksettavan, 

tilitettävän tai vähennettävän veron määrä on vähintään 0,05 miljoonaa euroa. Ne maat, 

joissa veron määrä on ollut vähemmän kuin 0,05 miljoonaa euroa, on esitetty alla erillisinä 

alueina. Luvut sisältävät tytäryhtiöiden ja myyntiyksiöiden maksamat ja tilittämät verot. 

Alla on esitetty vuoden 2018 vertailutiedot niistä maista, joissa maksettavan, tilitettävän 

tai vähennettävän veron määrä on vähintään 0,05 miljoonaa euroa. Ne maat, joissa veron 

määrä on ollut vähemmän kuin 0,05 miljoonaa euroa, on esitetty alla erillisinä alueina. Luvut 

sisältävät tytäryhtiöiden ja myyntiyksiköiden maksamat ja tilittämät verot.
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RAPORTOINTI
PERIAATTEET 

Finnair on raportoinut 

yhteiskuntavastuuasioistaan kansainvälisen 

Global Reporting Initiativen (GRI:n) 

viitekehyksen mukaisesti vuodesta 2008 

yhtenä ensimmäisistä lentoyhtiöistä. Tämä 

vuosikertomukseen integroitu GRI-osio on 

laadittu GRI-standardien peruslaajuuden 

mukaisesti (core) perustuen Finnairin 

olennaisiin näkökohtiin.

Raportti kattaa emoyhtiö Finnair Oyj:n ja 

kaikki sen Suomessa toimivat tytäryhtiöt.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta 

Finnair ei raportoi, koska pieninä toimijoina 

niillä ei ole katsottu olevan oleellista 

merkitystä yhtiön yhteiskuntavastuun 

olennaisten vaikutusten kannalta. 

Mahdolliset poikkeukset tästä mainitaan 

kunkin tunnusluvun kohdalla erikseen. 

Ulkoistetuista toiminnoista Finnair ei 

raportoi. Raportoitavat liiketoimintayksiköt 

ja tytäryhtiöt on lueteltu taulukossa.

Raportointijakso on kalenterivuosi, 

1. tammukuuta–31. joulukuuta 2019.

Raportin tietolähteet, mittaus- ja 
laskentamenetelmät 
Raportin tiedot on kerätty yhtiön sisäisistä 

tilastointijärjestelmistä sekä alihankkijoilta. 

Mittaus- ja laskentamenetelmien osalta 

on noudatettu GRI -laskentaohjeita 

aina, kun saatavilla ollut aineisto on 

sen mahdollistanut mielekkäästi ja 

tarkoituksenmukaisesti. Mikäli jotain muuta 

mittaus- tai laskentatapaa on käytetty, tästä 

on maininta kunkin tunnusluvun kohdalla. 

Luvut on esitetty aikasarjoina aina, kun 

se on ollut asianmukaista ja luotettavasti 

mahdollista.

Suora energian kulutus

Finnairin suurin yksittäinen 

materiaalikuluerä on lentopetroli. 

Lentopetrolia käsitellään tässä 

raportissa kuitenkin energiana, 

sillä käyttötarkoituksensa ja 

ympäristövaikutustensa vuoksi lentopetroli 

on mielekästä ymmärtää varastoituna 

energiana. Polttoaineet raportoidaan myös 

massansa tai tilavuutensa perusteella.

Lentotoiminnan polttoaineenkulutus ja 

päästöluvut (Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päästökauppa -direktiivin 

2003/87/EC liite 1) on haettu yhtiön omista 

seurantajärjestelmistä, ja ne perustuvat 

todelliseen polttoaineen kulutukseen 

(kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja 

raportoinnista annetun EU-asetuksen No 

601/2012 mukainen menetelmä A). 

Euroopan unionin päästö kauppa-

järjestelmän (EU ETS) “menetelmä A” 

-kaava: ilma-aluksen polttoainetankeissa 

olevan polttoaineen määrä, kun ilma-alus 

on tankattu lentoa varten – ilma-aluksen 

polttoainetankeissa olevan polttoaineen 

määrä, kun ilma-alus on tankattu seuraavaa 

lentoa varten + tätä seuraavaa lentoa 

varten tankattu polttoaineen määrä. Tämän 

menetelmän tarkoituksena on rekisteröidä 

myös lentokoneen apuvoimalaitteen 

polttoaineen kulutus maan pinnalla.

Tilanteissa, joissa menetelmää A ei voida 

käyttää, käytetään todellista lähtö- ja 

määräaseman välistä kulutusta (leg 

consumption) (kyydissä olevan polttoaineen 

määrä - jäljelle jäänyt polttoaineen 

määrä), johon lisätään keskimääräinen 

apuvoimalaitteen kulutus.

Maakaluston polttoainekulutus on saatu 

yhtiön oman polttoainejakeluaseman 

tankkaustiedoista. Tiheydet eri 

polttoainejakeille on saatu toimittajan 

tuotetiedoista. 

Aurinkoenergian tuotantotiedot on saatu 

palveluntarjoajan tarjoamasta online-

raportointikanavasta.

Epäsuora energian kulutus 

Kiinteistöjen energiankulutukseen on 

laskettu yhtiön käytössä olevat kiinteistöt 

ja niissä käytetty sähkö- ja lämpöenergia. 

Tiedot on saatu suoraan palveluntarjoajilta 

ja ne perustuvat maksettuihin laskuihin. 

Suorat (Scope 1) kasvihuonekaasupäästöt

Lentopolttoaineeseen tässä raportissa 

sovellettu päästökerroin on 3,15 kg C0
2
/ kg 

(2006 IPCC Inventory Guidelines -ohjeen 

mukainen oletusarvo).

Polttoaineen massa muunnetaan 

tilavuudeksi polttoaineen toimittajien 

ilmoittamien tiheysarvojen perusteella. 

Jos tiheysarvoa ei ole saatavissa, 

käytetään oletusarvoa 0,80 kg/l. 
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Vuokrakalustolla ja -ohjaamomiehistöllä 

(ns. wetlease) operoitujen lentojen 

toteutunut polttoaineen kulutus on 

kysytty vuokranantajalta. Jos tietoa ei ole 

saatu, polttoaineen kulutus on laskettu 

koneen valmistajan määrittelyjen tai 

vuokranantajan ilmoittamien konetyyppi- 

ja lentotuntikohtaisten polttoaineen 

kulutustietojen perusteella. Tietopuut-

teet ja virheelliset tiedot on korvattu 

käyttämällä mahdollisimman hyvin 

vastaavia korvaavia tietoja. 

Jos polttoaineiden muunnoskertoimia ei ole 

ollut käytettävissä suoraan valmistajalta, 

laskennassa on käytetty lähdettä UK 

Government Conversion Factors for 

greenhouse gas (GHG) reporting 2019.

Maakaluston päästöt on laskettu käyttäen 

eri polttoainejakeiden muuntokertoimia. 

Muuntokertoimien lähteenä on käytetty 

UK Government Conversion Factors for 

greenhouse gas (GHG) reporting 2019 

-dokumenttia

Epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt

Markkinapohjaisina päästökertoimina 

on käytetty energiayhtiön ilmoittamia 

keskimääräisiä hiilidioksidikertoimia 

tuottamalleen energialle. 

Aluekohtaisina kertoimina on käytetty 

Motivan ilmoittamia kansallisia 

keskimääräisiä kertoimia.

Muut epäsuorat (Scope 3) 

kasvuhuonekaasupäästöt 

Finnair on arvioinut Scope 3 

-päästönsä GHG Protocol Corporate 

Value Chain (Scope 3) -laskenta- ja 

raportointistandardin mukaisesti. 

Kategoria 3:een hankitun energian 

epäsuorien päästöjen (muut kuin Scope 1–2) 

primääritiedot ovat peräisin Finnairin 

polttoainetietokannasta. 

Polttoaineen porauksen, tuotannon ja 

kuljetuksen päästöt = polttoaineen määrä 

* 0,0159 tonnia C0
2
/GJ. Päästökertoimen 

lähde JET A-1 -lentopolttoaineelle: 

SFS-EN 16258 -standardi.

Henkilökunnan tekemät työmatkat tehdään 

pääosin yhtiön omilla lentokoneilla ja 

reiteillä, ja nämä matkat kuuluvat suorien 

päästöjen raportoinnin alle (Scope 1). 

Muiden yhtiöiden palveluja hyödyntävien 

matkojen päästöt on laskettu epäsuoriin 

päästöihin. Tällöin laskentaperusteena 

on käytetty Finnairin omaa vastaavaa tai 

vastaavan tyylisen reitin polttoainekulutusta 

per matkustaja-kilometri. 

Jäte

Materiaalivirtojen ja jätemäärien 

tiedot on saatu palveluntarjoajilta tai 

tavarantoimittajilta.

Henkilöstö

Henkilöstöä koskevat tiedot tulevat 

Finnairin henkilöstöhallinnon 

tietojärjestelmistä sekä henkilöstön 

hyvinvoinnista vastaavilta. 

Tapaturmatilastojen luvut saadaan 

vakuutusyhtiöltä, ja ne päivittyvät 

takautuvasti, minkä vuoksi vuoden 2018 

luvut saattavat vielä tarkentua.

Ihmisoikeuksiin ja paikallisyhteisöihin 

liittyvät tiedot ovat peräisin hankinta-

sopimuksista, hankinnoista vastaavilta, 

alihankkijoilta sekä matkailun vaikutusten 

osalta pääasiassa Aurinkomatkat Oy:ltä, 

joka matkanjärjestäjänä on tässä suhteessa 

avainasemassa. Toiminnan lakien- ja 

määräystenmukaisuus on vahvistettu yhtiön 

lakiasiainosastolta. 

Asiakastyytyväisyyteen liittyvät 

tiedot puolestaan perustuvat 

asiakastyytyväisyystutkimuksiin sekä yhtiön 

saamaan palautteeseen.

Henkilöstöä koskevat suhdeluvut perustuvat 

aktiivisiin työsuhteisiin 31.12.2019. Ne 

eivät sisällä lepääviä työsuhteita eivätkä 

Aurinkomatkojen Baltian maissa toimivaa 

tytäryhtiötä Aurinko Ou:ta (työsuhteessa 

olevien määrä 31.12.2019).

Talous

Taloudellisen vastuun luvut ovat pääasiassa 

tilinpäätöstiedoista. Muu taloudellisen 

vastuun informaatio on peräisin yhtiön eri 

toimijoilta.

Muutokset aiemmin 
raportoiduissa tiedoissa
Raportoitavissa tiedoissa ei ole tapahtunut 

suuria muutoksia edelliseen raporttiin 

verrattuna. Yksittäisten lukujen muutokset 

on kuvattu kyseisen indikaattorin kohdalla. 

Kiinteistöjen energiankulutuksen kohdalla 

vuoden 2018 luvuista on poistettu 

kulutusarvot, jotka eivät kohdistu Finnairin 

toimintaan vaan on vuokrattu ulkopuolisille 

toiminnanharjoittajille.  

Yritysvastuun olennaisuusanalyysiä on 

päivitetty vuoden 2019 aikana. Olennaisiin 

teemoihin ja näkökohtiin liittyviä 

tunnuslukuja on määritelty uudelleen, osa 

aiemmin raportoiduista mittareista jäi pois. 

Finnairin organisaatiorakennetta ja 

tilinpäätöstietojen laskentaa koskevat 

muutokset kuvataan tarkemmin Finnairin 

taloudellisten lukujen yhteydessä.

Raportin painopistealueet
Raportin painopisteet perustuvat 

olennaisuusanalyysiin, joka on tarkemmin 

kuvattu sivuilla 5–6.
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GLOBAL COMPACT 
SISÄLTÖINDEKSI

Ihmisoikeudet Sijainti 

Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa 
vaikutuspiirissään

s. 7, 9–12, 13–14

Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin. s. 7, 9–12, 13–14

Työelämä

Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden 
tehokasta tunnustamista.

s. 10–11

Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista. s. 7, 11–12, 13–14

Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista. s. 7, 11–12, 13–14

Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvan syrjinnän poistamista.

s. 7, 11–12, 13–14

Ympäristö

Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa. s. 3–4, 7–8

Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa s. 3–4, 7–8

Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja 
levittämistä.

s. 3–4, 7–8

Korruption vastaisuus

Periaate 10:  Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys 
ja lahjonta.

s. 7, 11–12, 13–14
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GRI SISÄLTÖINDEKSI  Tunnus Sisältö Sijainti Lisätiedot

Yleinen sisältö

Organisaatio

102-1 Raportoivan organisaation nimi Finnair Plc

102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut Taloudellinen tieto s. 7–9

102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Tietotie 9, Vantaa, Finland

102-4 Toimintamaat Taloudellinen tieto s. 7–9, 49

102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Taloudellinen tieto s. 49, 79

102-6 Markkina-alueet Taloudellinen tieto s. 7–8, 10, 57

102-7 Raportoivan organisaation koko Taloudellinen tieto s. 9–12
Vastuullisuusraportti s. 26

102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Vastuullisuusraportti s. 26–27

102-9 Toimitusketju Vastuullisuusraportti s. 13–15

102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja 
toimitusketjussa

Taloudellinen tieto s. 29, 48

102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten 
toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Vastuullisuusraportti s. 11–24

102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Vastuullisuusraportti s. 30

Strategia

102-14 Toimitusjohtajan katsaus Taloudellinen tieto s. 3–5

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Vastuullisuusraportti s. 5–6, 32  
Taloudellinen tieto s. 21–23, 34–36

Liiketoiminnan eettisyys

102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Vastuullisuusraportti s. 7–14
Taloudellinen tieto s. 19, 21

102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Vastuullisuusraportti s. 13–14

Hallinto

102-18 Hallintorakenne Selvitys hallinto– ja ohjausjärjestelmästä  
s. 102–104; 109–111
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Tunnus Sisältö Sijainti Lisätiedot

Sidosryhmävuorovaikutus  

102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Vastuullisuusraportti s. 30

102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin 
kuuluva henkilöstö

Vastuullisuusraportti s. 26

102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Vastuullisuusraportti s. 30, 13–14

102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Vastuullisuusraportti s. 30, 13–14

102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja 
huolenaiheet

Vastuullisuusraportti s. 30, 13–14

Raportointikäytäntö

102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Tilinpäätös s. 81–82

102-46 Raportin sisällön määrittely Vastuullisuusraportti s. 5–6

102-47 Olennaiset näkökohdat Vastuullisuusraportti s. 5–6

102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuusraportti s. 38

102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja aiheiden 
laskentarajoissa

Vastuullisuusraportti s. 38

102-50 Raportointijakso Vastuullisuusraportti s. 37

102-51 Edellisen raportin päiväys 2019 helmikuu

102-52 Raportin julkaisutiheys Vuosittain 

102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Viestintä, Finnair Oyj, Tietotie 9, 01053 
Finnair.comms(at)finnair.com

102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Vastuullisuusraportti s. 37

102-55 GRI-sisällysluettelo Vastuullisuusraportti s. 40–45

102-56 Raportoinnin varmennus Vastuullisuusraportti s. 46–47

Johtamismalli

103-1 Olennaisia aiheita koskevat laskentarajat Vastuullisuusraportti s. 5–6

103-2 Johtamistapa ja sen osa-alueet Vastuullisuusraportti s. 7–12

103-3 Johtamistavan arviointi Vastuullisuusraportti s. 8–12
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Tunnus Sisältö Sijainti Lisätiedot

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Taloudelliset tulokset 

201-1 Suoran taloudellisen arvon tuottaminen ja jakaminen Vastuullisuusraportti s. 32

201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja 
muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

Vastuullisuusraportti s. 32;
Toimintakertomus s. 19

201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Valtio ei tue Finnairin toimintaa taloudellisesti. Poikkeuksen 
muodostaa Finnairin Ilmailuopisto. Finnairin Ilmailuopisto 
on vuonna 1964 perustettu Finnair Oyj:n ylläpitämä 
ammatillinen erikoisoppilaitos, joka toimii ammatillisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisena 
erikoisoppilaitoksena.

Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden 
laajuus

Vastuullisuusraportti s. 32

Korruptionvastaisuus 

205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin 
liittyvä kommunikointi ja koulutus

Vastuullisuusraportti s. 7, 13–14

205-3 Vahvistetut korruptiotapaukset ja niihin liittyvät 
toimenpiteet

Vastuullisuusraportti s. 13 Ei tapauksia.

Kilpailun rajoittaminen

206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, 
kartelleihin ja määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Ei tapauksia.
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Tunnus Sisältö Sijainti Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Energia

302-1 Organisaation oma energiankulutus Vastuullisuusraportti s. 17

302-3 Energiaintensiteetti Vastuullisuusraportti s. 18

302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Vastuullisuusraportti s. 17–19

302-5 Vähennykset tuotteiden ja palveluiden 
energiatarpeessa

Vastuullisuusraportti s. 17–19

Luonnon 
monimuotoisuus

304-2 Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden merkittävät 
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen

Vastuullisuusraportti s. 22–23

Päästöt

305-1 Suorat (ScoSummpe 1) kasvihuonekaasujen päästöt Vastuullisuusraportti s. 20–21

305-2 Epäsuoran energian (Scope 2) kasvihuonekaasujen 
päästöt 

Vastuullisuusraportti s. 20–21

305-3 Muut epäsuorat (Scope 3) kasvihuonekaasujen päästöt Vastuullisuusraportti s. 21

305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Vastuullisuusraportti s. 18–19

305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Vastuullisuusraportti s. 16–21

305-6 Otsonikerrosta heikentävien aineiden päästöt (ODS) Vastuullisuusraportti s. 21

Jätteet

306-2 Jätteet jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan 
jaoteltuna

Vastuullisuusraportti s. 24

Määräystenmukaisuus

307-1 Ympäristölakien ja -sääntöjen rikkominen Ei tapauksia

VA S T U U L L I S U U S R A P O R T T I  2 0 1 9

43

VASTUULLINEN FINNAIR YMPÄRISTÖ ASIAKKAAT JA HENKILÖSTÖ TALOUDELLINEN VASTUU LIITTEET



Tunnus Sisältö Sijainti Lisätiedot

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Työsuhteet

401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja 
henkilöstön vaihtuvuus

Vastuullisuusraportti s. 26

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava 
vähimmäisilmoitusaika

Uudelleenjärjestelytilanteissa toimitaan Suomessa yhteistoi-
mintalain mukaan. Käsiteltävästä asiasta riippuen neuvot-
telujen minimiaika on päivästä kuuteen viikkoon. Finnairia 
koskevissa työehtosopimuksissa ei ole näistä ohjeista poik-
keavia määräyksiä.

Työterveys- ja turvallisuus 

403-2 Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi, tapauksien 
tutkinta 

Vastuullisuusraportti s. 27

403-3 Työterveyspalvelut Vastuullisuusraportti s. 27

Koulutus ja henkilöstön kehittäminen

404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Vastuullisuusraportti s. 28

404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen 
liittyvät ohjelmat

Vastuullisuusraportti s. 28–29

404-3 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehitys-
keskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus 

Kehitys- ja urakeskustelut kattavat koko Finnairin henkilöstön. 
My Journey -kehityskeskustelumalli on johtamisen työväline, 
jonka puolivuosittaiset keskustelut ohjaavat tavoitteiden 
asettamista ja saavuttamista, suoriutumisen ja johtamisen 
arviointia sekä työssä kehittymistä.

Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Vastuullisuusraportti s. 26; 
Selvitys hallinto– ja ohjausjärjestelmästä  
s. 105–106

Ihmisoikeusarviointi

412-1 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeusarviointi Vastuullisuusraportti s. 14
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Tunnus Sisältö Sijainti Lisätiedot

Toimittajien sosiaalisen vastuun arviointi

414-2 Negatiiviset sosiaaliseen vastuuseen liittyvät 
vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet

Vastuullisuusraportti s. 13

Poliittinen vaikuttaminen

415-1 Poliittinen tuki Finnair ei anna minkäänlaista tukea poliittisille tahoille.

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus

416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja 
turvallisuusvaikutusten arviointi

Vastuullisuusraportti s. 29

416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten 
rikkomukset

Ei tapauksia

Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio

417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien 
määräysten rikkomukset

Ei tapauksia

417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja 
vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Ei tapauksia

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja 
asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset

Ei tapauksia

Määräystenmukaisuus

419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja 
taloudellisten tekijöiden osalta

Ei tapauksia
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RIIPPUMATTOMAN  
VARMENTAJAN 
VARMENNUS
RAPORTTI

Finnair Oyj:n johdolle
Olemme Finnair Oyj:n johdon 

(jäljempänä myös Yhtiö) pyynnöstä 

suorittaneet rajoitetun varmuuden 

antavan toimeksiannon, jonka 

kohteena ovat olleet Finnair Oyj:n 

Vastuullisuusraportissa 2019 esitetyt 

tietyt ympäristövastuun tunnusluvut 

(jäljempänä tietyt ympäristövastuutiedot) 

raportointikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Tietyt ympäristövastuutiedot sisältävät 

seuraavat indikaattorit:

1. Kaikkien Finnairin radiokutsulla 

lennettyjen lentojen polttoaineen kulutus. 

2. Finnairin maakaluston polttoaineen 

kulutus.

3. Finnairin aurinkoenergia.

4. Finnair Oyj:n kiinteistöjen sähkön- ja 

lämmönkulutus. 

5. Kohdassa 1, 2 ja 3 mainituista kulutuk-

sista aiheutuvat CO2-päästöt (Scope 1).

6. Kohdassa 4 mainituista kulutuksista 

aiheutuvat CO2-päästöt (Scope 2). 

7. CO2-päästöt Scope 3 kategoriassa 3 

(Fuel- and energy-related activities) ja 

kategoriassa 6 (Business travel).

Johdon vastuu 

Finnair Oyj:n johto vastaa tiettyjen 

ympäristövastuutietojen laatimisesta 

raportointikriteeristön mukaisesti: 

Yllä mainitut kohdat 1–6:

• Yhtiön omat raportointiohjeet 

(kuvattu Finnair Oyj:n Vastuullisuus-

raportissa 2019).

• The Greenhouse Gas Protocol: A 

Corporate Accounting and Reporting 

Standard.

Yllä mainittu kohta 7:

• The Greenhouse Gas Protocol: Corpo-

rate Value Chain (Scope 3) Accounting 

and Reporting Standard

• Yhtiön omat raportointiohjeet 

(kuvattu Finnair Oyj:n Vastuullisuus-

raportissa 2019).

Finnair Oyj:n johto vastaa myös sellaisen 

sisäisen valvonnan järjestämisestä, 

jonka johto katsoo tarpeelliseksi, 

jotta on mahdollista laatia tietyt 

ympäristövastuutiedot, joissa ei ole 

väärinkäytöksistä tai virheistä johtuvaa 

olennaista virheellisyyttä.

Varmentajan riippumattomuus ja 

laadunvalvonta

Olemme noudattaneet IESBA:n (the 

International Ethics Standards Board 

for Accountants) antamien Eettisten 

sääntöjen tilintarkastusammattilaisille 

mukaisia riippumattomuusvaatimuksia 

ja muita eettisiä vaatimuksia. 

Näiden sääntöjen pohjana olevat 

perusperiaatteet ovat rehellisyys, 

objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja 

huolellisuus, salassapitovelvollisuus ja 

ammatillinen käyttäytyminen.

PricewaterhouseCoopers Oy soveltaa 

kansainvälistä laadunvalvontastandardia 

ISQC1 ja näin ollen ylläpitää kattavaa 

laadunvalvontajärjestelmää. 

Siihen kuuluu dokumentoituja 

toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, 

jotka koskevat eettisten vaatimusten, 

ammatillisten standardien sekä 

sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin 

perustuvien vaatimusten noudattamista.

Varmentajan velvollisuudet

Meidän velvollisuutenamme on esittää 

suorittamiemme toimenpiteiden ja 

hankkimamme evidenssin perusteella 

tietyistä ympäristövastuutiedoista 

rajoitetun varmuuden antava 

johtopäätös. Tämä varmennusraportti 

on laadittu toimeksiantomme ehtojen 

mukaisesti. Vastaamme työstämme, 

varmennusraportista ja esittämistämme 

johtopäätöksistä vain Finnair Oyj:lle, emme 

kolmansille osapuolille.

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden 

antavan toimeksiannon kansainvälisen 

varmennustoimeksiantostandardin 

(ISAE) 3410 ”Kasvihuonekaasuraportteja 

koskevat varmennustoimeksiannot” 

mukaisesti. Kyseinen standardi edellyttää, 

että suunnittelemme ja suoritamme 

toimeksiannon hankkiaksemme 

rajoitetun varmuuden siitä, onko tietyissä 

ympäristövastuutiedoissa olennaista 

virheellisyyttä.

Rajoitetun varmuuden antavassa 

toimeksiannossa evidenssin 

hankkimistoimenpiteet ovat rajoitetumpia 

kuin kohtuullisen varmuuden 

antavassa toimeksiannossa, minkä 

vuoksi siinä saadaan vähemmän 
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varmuutta kuin kohtuullisen 

varmuuden antavassa toimeksiannossa. 

Varmennustoimeksiantoon kuuluu 

toimenpiteitä evidenssin hankkimiseksi 

tiettyihin ympäristövastuutietoihin 

sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä 

muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta 

perustuu varmentajan harkintaan 

ja arvioihin riskeistä, että tietyissä 

ympäristövastuutiedoissa on olennainen 

virheellisyys.  

Olemme toteuttaneet muun muassa 

seuraavat toimenpiteet:

• Vierailleet Yhtiön pääkonttorissa 

Suomessa.

• Haastatelleet tiettyjen ympäristövas-

tuutietojen keruusta ja raportoinnista 

vastaavia henkilöitä.

• Arvioineet, miten Finnair Oyj:n työnte-

kijät soveltavat Yhtiön raportointiohjeita 

ja menettelytapoja.

• Testanneet tietojen oikeellisuutta ja 

täydellisyyttä alkuperäisistä dokumen-

teista ja järjestelmistä otospohjaisesti.

• Testanneet tietojen yhdistelyä ja suorit-

taneet uudelleenlaskentaa otospohjai-

sesti.

Rajoitetun varmuuden antava johtopäätös

Suorittamiemme toimenpiteiden ja 

hankkimamme evidenssin perusteella 

tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi 

meille syyn uskoa, ettei Finnair Oyj:n 

tiettyjä ympäristövastuutietoja 31.12.2019 

päättyneeltä raportointikaudelta ole 

kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu 

asianmukaisesti raportointikriteeristön 

perusteella. 

Varmennusraporttiamme luettaessa on 

otettava huomioon vastuullisuustietojen 

tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat 

luontaiset rajoitteet.

Helsinki, 6. päivänä helmikuuta 2020

PricewaterhouseCoopers Oy

Sirpa Juutinen

Partner

Sustainability & Climate Change

Jussi Nokkala

Director

Sustainability & Climate Change
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YHTEYSTIEDOT House of Travel and Transportation 

Finnair Oyj

Tietotie 9 A (Helsinki Airport) 

01053 FINNAIR

Puh. +358 600 0 81881  

(1,25 €/vastattu puhelu + pcm/mpm)

www.company.finnair.com 

www.investors.finnair.com

www.facebook.com/finnair 

www.facebook.com/finnairsuomi

www.twitter.com/Finnair 

www.twitter.com/FinnairSuomi

https://blog.finnair.com/en/ 

https://blog.finnair.com/

www.instagram.com/feelfinnair/
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