
Finnairin Eläkesäätiön tietosuojaseloste 

 

HEI!  

 

HALUAMME VARMISTAA, ETTÄ OLET SELVILLÄ TIETOJESI KÄSITTELYSTÄ.  

 

 

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Tietosuojaseloste” tai ”seloste”) antaa sinulle tietoa siitä, 

miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tässä selosteessa annetaan EU:n yleisen 

tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) edellyttämät tiedot sekä kerrotaan Finnairin 

Eläkesäätiön tavoista käsitellä henkilötietoja. 

 

Finnairin Eläkesäätiö voi päivittää tätä tietosuojaselostetta ajoittain. 

 

 

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT 

 

REKISTERINPITÄJÄ 

Finnairin Eläkesäätiö 

PL 15 (IC/201), 01053 Finnair 

Y-tunnus 0222721-7 

 

TIETOSUOJAVASTAAVA 

Finnair-konsernin tietosuojavastaavan yhteystiedot: PRIVACY@FINNAIR.COM. 

Tietotie 9, HOTT 

PL 15, 01053 Finnair 

 

 



Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme? 

YKSILÖINTI- JA YHTEYSTIEDOT 

 

Käsittelemme yksilöinti- ja yhteystietojasi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi ja henkilötunnus, 

äidinkieli sekä yhteystietosi. Käsittelemme myös vakuutukseesi liittyviä yksilöintitietoja. Tällaisia 

tietoja ovat esimerkiksi vakuutusnumero, eläkelaitos ja työnantaja.  

 

ELÄKESÄÄTIÖN JÄSENYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

 

Käsittelemme lisäeläketurvan käsittelyyn, maksamiseen ja eläkevastuun laskentaan liittyviä 

välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi jäsenyyden alkamis- ja 

päättymispäivä, työsuhteen kestoaika sekä tiedot mahdollisesta uudelleenliittymispäätöksestä. 

Lisäksi käsittelemme tietoja eläkeiästä ja eläkkeen alkamispäivästä, kuolinpäivästä ja 

vapaakirjastasi. Käsittelemme myös tietoa viimeisimmän lisäeläkeotteen sisällöstä ja listaa meille 

toimitetuista lisäeläkeotteista. 

 

KORVAUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT 

 

Käsittelemme tietoja eläketurvastasi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi eläkkeen alkamispäivä, 

eläketapahtumapäivä ja eläkkeen summa. Lisäksi käsittelemme tietoa vastuunjakotiedoista, 

laskentatiedoista, työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisuista sekä eläkehakemuksiin liittyvästä 

vireilletulosta. Käsittelemme myös etuuden ansaintatietoja, palkkatietoja sekä eläkkeen 

maksamiseen liittyviä tietoja, kuten pankkiyhteystietoja, kuolinpäivätietoja sekä verotukseen liittyviä 

tietoja. Eläkkeen laskennassa sekä yhteensovituksessa käsittelemme myös työeläkelakien sekä 

muiden lakien, kuten esimerkiksi tapaturmavakuutuslain, mukaisen etuuden tietoja. 

 

Miksi keräämme henkilötietoja ja kuinka kauan niitä säilytetään? 

 

MITEN TIETOJASI KÄYTETÄÄN  

 

Lakisääteisiin velvollisuuksiimme perustuen 

 

Käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisten velvollisuuksiemme perusteella siltä osin, kuin oikeutesi 

lisäeläkkeeseen perustuu lakiin tai työehtosopimukseen. 



 

Oikeutetun etumme perusteella 

 

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella siltä osin, kuin oikeutesi 

lisäeläkkeeseen perustuu Finnairin eläkesäätiön sääntöihin. Tällöin käsittelyn tarkoituksena on 

lisäeläketurvan järjestäminen ja maksaminen lisäeläkkeen piiriin kuuluville Finnair-konsernin 

työntekijöille säätiön sääntöjen mukaisesti. 

 

Sopimussuhteen perusteella 

 

Joissain tilanteissa oikeutesi lisäeläkkeeseen saattaa perustua työsopimuksesi ehtoon. Tällöin 

henkilötietojesi käsittelyn perusteena on sinun ja työnantajasi välisen sopimussuhteen 

toteuttaminen ja täytäntöönpano. 

 

 

SÄILYTYSAIKA 

 

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin se on tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, jota 

varten ne on kerätty, elleivät lakisääteiset syyt edellytä niiden säilyttämistä kauemmin.  

Määritämme tietojen säilytysajan seuraavien kriteerien perusteella: 

 

• Soveltuvan lainsäädännön, kuten vakuutussopimuslain, työeläkelain tai kirjanpitolain 

määrittelemät säilytysajat. 

• Mahdollinen oikeudenkäynneistä ja tutkinnasta johtuva käsittelytarve. 

Mistä saamme henkilötietosi ja kenelle ne luovutetaan? 

 

TIETOLÄHTEET 

Saamme henkilötietosi ensi sijassa suoraan sinulta. Saamme myös joitain tietoja suoraan 

työnantajaltasi. 

Eräin edellytyksin voimme myös saada tietoa muista lähteistä, kuten veroviranomaisilta, 

sosiaaliviranomaisilta, työeläkerekisteristä, väestötietojärjestelmästä sekä muilta tahoilta, joilta 

meillä on lain mukaan oikeus saada tietoja. 

  



TIETOJEN SIIRTO JA LUOVUTTAMINEN 

   

Henkilötietojasi käsittelee Finnairin Eläkesäätiössä rajattu joukko henkilöitä.  

 

Osa henkilötietoa käsittelevistä tehtävistä tai henkilötietojen käsittelyyn käytettävistä järjestelmistä 

on ulkoistettu, jolloin yhteistyökumppanimme tai palveluntarjoajamme käsittelevät henkilötietojasi.  

 

Eräissä tilanteissa voimme myös luovuttaa henkilötietojasi muille kolmansille osapuolille, lakiin 

perustuvista syistä. Tällaisia syitä ja osapuolia ovat esimerkiksi tieteellinen tutkimus (rajatusti), 

Finanssivalvonta (valvova viranomainen). Tarkemmin nämä osapuolet ja syyt on määritetty 

eläkesäätiölain 132 b ja c pykälissä. 

 

 

Tietosi ja oikeutesi 

 

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOON  

 

Sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi, joita käsittelemme sinua koskien. Voit ottaa yhteyttä 

Mandatum Lifen palveluun tehdäksesi tarkastuspyynnön. Poikkeuksena tästä ovat tilanteet, joissa 

meillä on laillinen syy olla jakamatta näitä tietoja, esim. kun pyyntö koskee liikesalaisuuksia tai jos 

tietojen antaminen loukkaisi vakavasti sinun oikeuksiasi tai muiden oikeuksia. 

 

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN 

 

Sinulla on oikeus korjata tai päivittää itseäsi koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot. Tämä 

onnistuu ottamalla ensisijaisesti yhteyttä Mandatum Lifen palveluun.  

 

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN 

 

Tietyissä tilanteissa voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme, kuten 

esimerkiksi silloin, jos tietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty. Voit myös 

pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos niitä on käsitelty lainvastaisesti.  

 

Poistamme tällaiset henkilötiedot järjestelmistämme viipymättä, ellei meillä ole tietojen käsittelyn 

jatkamiselle laillista perustetta, esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiedot tai jos ne on 

säilytettävä oikeudellisten vaateiden perusteella. 



 

OIKEUS RAJOITTAA TIETOJEN KÄSITTELYÄ 

 

Joissain tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, esimerkiksi, jos tietojasi on 

käsitelty ilman laillista perustetta, ja tietojen poistamisen sijaan haluat rajoittaa niiden käsittelyä. Voit 

myös pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista tilanteissa, joissa olet vastustanut henkilötietojesi 

käsittelyä, ja pyyntösi odottaa ratkaisua. 

 

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN 

 

Joissakin tapauksissa sinulla on oikeus saada meille antamat henkilötietosi meiltä selkeässä ja 

yleisesti käytetyssä muodossa ja siirtää tiedot itsenäisesti kolmannelle osapuolelle. 

 

OIKEUKSIEN KÄYTTÄMIEN 

 

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Mandatum Lifen palveluun. Saat meiltä vahvistuksen 

toimista, joihin olemme ryhtyneet pyyntösi johdosta (esim. vahvistus tietojen poistamisesta). 

Ilmoitamme myös, jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, ja kerromme päätöksen syyt.  

 

Henkilötietoja koskevien pyyntöjen tekeminen on maksutonta. 

 

Pidätämme oikeuden hylätä kohtuuttoman usein toistuvat tai laajat tai selkeästi perusteettomat 

pyynnöt tai veloittaa niistä kohtuullinen korvaus. 

 
 

VALITUKSEN TEKEMINEN 

 

Jos emme mielestäsi ole käsitelleet henkilötietojasi oikein, voit ottaa yhteyttä 

tietosuojaviranomaiseen ja tehdä valituksen. 

  

Tietojesi suojaaminen 

 

MITEN TIETOSI ON SUOJATTU 

Finnair / Eläkesäätiö ovat ryhtyneet asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin 

henkilötietojesi suojaamiseksi ja niiden saatavuuden turvaamiseksi sekä luvattoman käytön 

estämiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että henkilötietosi suojataan tietojen arkaluontoisuuden 



ja niihin liittyvien riskien edellyttämällä tavalla. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niille, jotka 

tarvitsevat tietoja ja joilla on järjestelmiin pääsyoikeudet, ja henkilötietojen käsittelytoimia 

valvotaan. Tietojärjestelmämme ovat asianmukaisesti suojattuja ja niitä valvotaan. Säännölliset 

päivitykset, testaukset ja arvioinnit auttavat varmistamaan jatkuvan turvallisuuden. 

Henkilöstöämme koulutetaan jatkuvasti tietosuojalainsäädännön sekä sovellettavien käytäntöjen ja 

ohjeiden noudattamisessa.  

KANSAINVÄLISET TIETOJEN SIIRROT 

Henkilötietojasi saatetaan siirtää Finnairin yhteistyökumppaneille ja viranomaisille Suomen ja 

Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ja niitä saatetaan käsitellä siellä. Toimimme vastuullisesti 

siirtäessämme tietojasi. Olemme varmistaneet, että henkilötietojesi suoja on riittävä niillä 

lainkäyttöalueilla, joilla niitä käsitellään. Turvaamme erityisesti henkilötietojen siirrot Euroopan 

talousalueen ulkopuolelle Euroopan komission mallisopimuslausekkeiden mukaisesti tai muilla 

asianmukaisilla suojatoimilla. 

 

ONGELMATILANTEET 

Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan tietosi. Jos henkilötietosi vaarantava tietoturvaloukkaus 

kuitenkin pääsisi tapahtumaan, ilmoitamme sinulle asiasta tietosuojalainsäädännön vaatimusten 

mukaisesti määräaikojen puitteissa. 

 

MYÖS OMA TOIMINTASI VAIKUTTAA 

 

Suojaa omaa yksityisyyttäsi ja muiden yksityisyyttä noudattamalla aina Finnairin Eläkesäätiön 

antamia ohjeita. Yhteydenpidossa suosittelemme käyttämään ensisijaisesti suojattua sähköpostia, 

johon voit rekisteröidä oman sähköpostiosoitteesi. Finnair-konsernissa työskentelevien osalta 

suosittelemme rekisteröimään henkilökohtaisen työsähköpostiosoiteen. 


