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Mikä on lisäeläkkeen eläke-etuusote? 

Lisäeläkkeen eläke-etuusote lähetetään vuosittain (yleensä syksyisin) Finnairin eläkesäätiön piiriin kuuluville 

vielä työssä oleville jäsenille, sekä heille, joiden työsuhde Finnairiin on päättynyt, mutta jotka ovat saaneet 

vapaakirjan, eli lupauksen lisäeläkkeestä Finnairin eläkesäätiön sääntöjen mukaisessa eläkeiässä. Otteita ei 

lähetetä eläkkeensaajille.  

Otteen tarkoitus on tiedottaa lisäeläketurvasta, jotta säätiön jäsen voi paremmin arvioida lisäedun 

vaikutusta omaan kokonaiseläketurvaan. Ote ei kuitenkaan sisällä muita mahdollisia lisäeläkejärjestelyitä 

tai niihin liittyviä oikeuksia ja/tai etuisuuksia.  

Miksi lisäeläkkeen eläke-etuusote lähetetään?   

Ote lähetetään, koska kuulut Finnairin eläkesäätiön piiriin. Otteesta saat tietoa omasta lisäeläkkeestä ja 

samalla erillisten arviolaskelmien tarve poistuu, kun voit vuosittain seurata lisäeläkkeen tilannetta.   

Entä, jos en ole saanut eläke-etuusotetta? 

Lisäeläkkeen eläke-etuusote lähetetään kaikille Finnairin eläkesäätiöön kuuluville / kuuluneille. Otteiden 

lähettäminen tapahtuu vaiheistetusti, joten on myös mahdollista, että eläke-etuusotteesi on vasta tulossa. 

Jos et kuitenkaan ole eläke-etuusotetta saanut ja tiedät kuuluvasi Finnairin eläkesäätiön piiriin, ota yhteyttä 

Mandatum Life Palveluihin lisaeläkepalvelu@mandatumlife.fi tai numeroon 010 516 7912. 

Vaikuttaako lisäeläke muihin etuuksiini?  

Lakisääteisen työeläkkeen (vanhuuseläkkeen) määrään ylimääräinen eläke ei vaikuta. Mutta lakisääteisen 

eläkkeen määrä vaikuttaa lisäeläkkeen määrään. Lisäksi jos saat jotain muuta korvausta esim. 

liikennevahinko, tapaturma, potilasvahinkolain mukaista korvausta, se saattaa vaikuttaa pienentävästi 

säätiön lisäeläkkeeseen. 

Mitä tietoja lisäeläkkeen laskennassa on käytetty? 

Eläkkeet on laskettu otteen toimittamisvuotta edeltävän kalenterivuoden lopun tilanteen perusteella ja 

otteen mukaiset arviot on laskettu, tuolloin voimassa olleiden, Finnairin eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti.  

Voinko saada tarkemman arviolaskelman? 

Otteen tarkoituksena on vähentää arviolaskelmien tarvetta. Tarkemmat arviolaskelmat ovat käsityötä ja 

edellyttävät, että työhistoriassa on tapahtunut jotakin poikkeuksellista ja tästä syystä lisäeläkeotteen 

mukainen arvio saattaisi perustua joltain osin vajavaiseen tietoon. Erillinen arviolaskelma edellyttää aina 

eläkesäätiön erillistä suostumusta. Mikäli erillinen arviolaskelma päätetään tehdä, voidaan sellainen laskea 

aikaisintaan vuotta ennen suunniteltua eläkkeelle jäämistä. Tarkat eläkkeen laskentaan vaikuttavat tiedot 

saadaan vasta, kun eläke myönnetään ja eläkettä varten saadaan viimeiset ansio- ja työsuhdetiedot. 

Saanko vielä tulevinakin vuosina tällaisen eläke-etuusotteen?    

Lisäeläkkeen eläke-etuusotteita lähetetään, ainakin toistaiseksi, vuosittain. 


