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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2013
Eläkekassan keskeisenä tavoitteena on tarjota apteekkialalle
lakisääteinen eläkevakuutus eläkeyhtiöitä edullisemmin. Tämä tavoite on
toteutunut jo pitkään ja niin tapahtui myös viime vuonna.
Kilpailukykyinen vakuutusmaksutaso edellyttää tuottoisaa
sijoitustoimintaa. Tässä onnistuttiin hyvin. Sijoitustuotto oli selvästi
parempi kuin eläkeyhtiöillä keskimäärin. Myös kassan vakavaraisuus
kehittyi suotuisasti. Vakavaraisuuden vaaliminen ja kasvattaminen on
keskeinen osa riskienhallintaa ja tässä onnistuttiin.
Vuoden 2012 lopussa on aloittanut apteekkialan työhyvinvointiryhmä.
Tämä alan yhteistyöelin ylläpitää ja kehittää monipuolisesti
työhyvinvointitoimintaa apteekeissa.
Tervetuloa eläkekassan kassankokoukseen, joka pidetään keskiviikkona
24.4.2013 klo 17 Helsingissä.
Toimitusjohtajan tervehdys
Kassan toiminta viime vuonna kehittyi suunnitelman mukaisesti. Pyrimme
siihen, että toimintamme on laadukasta, palvelevaa, asiantuntevaa ja
tuloksellista. Kassalla on osaava hallitus ja asiantunteva henkilöstö, joiden
avulla toiminnan kehittämiselle on hyvät edellytykset myös jatkossa.
Kassalla on Suomen vanhimpana toimivana eläkevakuuttajana hyvä maine
sekä eläkelaitoksena että pitkäjänteisenä sijoittajana. Tämä on näkynyt
käytännössä toimintamme arvostuksena monella tavalla. Kun esimerkiksi
resurssien varmistamiseksi rekrytoimme viime vuonna kaksi henkilöä
eläkeryhmäämme, oli ilahduttavaa huomata kassan kiinnostavuus
työnantajana.
Vuosi 2012 lyhyesti
Vakuutusmaksutaso oli apteekkityönantajille 0,7 % keskimääräistä
eläkeyhtiöiden hyvitystä edullisempi. Tämä sisältää kassan antamaa hyvitystä
yhteensä 2,1 miljoonaa euroa, mikä tekee keskimääräistä apteekkia kohden
noin 3.270 euroa.
Kassan sijoitukset tuottivat 10,2 % vuonna 2012, kun eläkeyhtiöiden tuotto oli
keskimäärin 9,3 %. Eläkekassan sijoitustulos oli parempi kuin eläkeyhtiöllä
keskimäärin. Yhtiöiden tuotot olivat välillä 7,5 … 11,3 %. Vakavaraisuusaste

oli 34,9 %, kun parhaimpien yhtiöiden vakavaraisuus oli 28% tasolla. Kelpo
vakavaraisuus luo hyvän pohjan tavoitella hyviä tuottoja myös jatkossa. Siten
tulevaisuudessakin on hyvät edellytykset ylläpitää kilpailukykyistä
vakuutusmaksutasoa.

Hannu Hokka

Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle 1.1.-31.12.2012
Korkosijoitukset
Lainasaamiset
Joukkovelkakirjalainat
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset
Osakesijoitukset
Noteeratut osakkeet
Pääomasijoitukset
Noteeraamattomat osakesijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Suorat kiinteistösijoitukset
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset
Muut sijoitukset
Absoluuttisen tuoton sijoitukset
Hyödykesijoitukset
Muut sijoitukset
Sijoitukset yhteensä

11,2 %
6,8 %
13,8 %
2,3 %
13,7 %
16,8 %
4,8 %
-41,0 %
7,4 %
7,2 %
7,8 %
5,6 %
7,4 %
-8,0 %
0,0 %
10,2 %

Apteekkialan työhyvinvointiryhmä
Loppuvuodesta 2012 aloitti toimintansa Apteekkialan työhyvinvointiryhmä,
jossa yhteistyössä suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä työhyvinvoinnin
edistämiseksi apteekeissa. Mukana ovat eläkekassan lisäksi Apteekkariliitto,
Farmasialiitto, PAM, Apteekkien Työnantajaliitto ja Työturvallisuuskeskus.
Ryhmän puheenjohtajana toimii eläkepäällikkö Sirpa Moilanen.
Työn alla on mm. ApteekkiTyky -kansion päivittäminen ja täydentäminen
tämän päivän tarpeita vastaavaksi. Uudistettu, sähköisessä muodossa oleva
kansio on tarkoitus saada käyttöön tämän vuoden loppupuolella.
Elinajanodotteen pidentyessä on tärkeäksi tavoitteeksi noussut työurien
pidentäminen ja eläkkeelle siirtymisiän nostaminen, jotta ikäsidonnaisista
menoista kohtuudella selvittäisiin. Tavoite on tärkeä myös apteekkialalla. Jotta
oikean suuntainen kehitys olisi mahdollista, tarvitaan työhyvinvointia, työkykyä
ja työssä jaksamista tukevia toimintatapoja ja -käytäntöjä. Näitä edistämään

on suunnitteilla alueellisia koulutustilaisuuksia työkykyjohtamisesta.
Koulutuskierros pyritään aloittamaan syksyn aikana.
Lisätietoja antaa Sirpa Moilanen, 09 – 6126 2723 tai
sirpa.moilanen@aekassa.fi
Sirpa Moilanen

Nimitysuutinen

Antti Jäntti AIT on nimitetty 2.7.2012 alkaen Apteekkien
Eläkekassan uudeksi kiinteistöpäälliköksi. Aikaisemmin
hän on toiminut Corbel Oy:ssä Kiinteistö-Tapiola
asiakkuuden asiakasvastaavana sekä Apteekkien
Eläkekassan osa-aikaisena kiinteistöpäällikkönä 1.5.2010
- 31.8.2011välisen ajan.
Antti kertoo itsestään: ”Olen 45-vuotias ja asun nykyisin
Vantaalla. Perheeseeni kuuluu avopuolisoni lisäksi kaksi
karkeakarvaista mäyräkoiraa. Harrastuksistani
mainittakoon mökkeily, veneily sekä merellinen
reserviläistoiminta. Kiinteistöpäällikön toimessa olen
kiinteistöryhmän esimies ja johtoryhmän jäsen. Vastaan
kaikista eläkekassan kiinteistösijoituksista. Koen, että
pitkällinen kokemukseni kiinteistöalalta palveluntuottaja-organisaatioissa antaa
hyvät valmiudet hoitaa Apteekkien Eläkekassan kiinteistöomaisuutta ja
kehittää kassan kiinteistösijoitustoimintaa.”

Tärkeät määräpäivät

19.4.2013
20.4.2013
24.4.2013
1.5.2013
20.6.2013
20.6.2013
1.8.2013
20.8.2013
1.10.2013
20.10.2013
20.12.2013

Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Kassankokous klo 17
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Vuoden 2012 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä

KUTSU KASSANKOKOUKSEEN

Apteekkien Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään keskiviikkona
24.4.2013 kello 17.00 Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, Helsinki.
Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua kokoukseen viimeistään
perjantaina 19.4.2013 klo 16.00 kassalle joko
•
•
•
•

kirjeitse osoitteella Apteekkien Eläkekassa, Kalevankatu 13,
00100 HELSINKI,
puhelimitse numeroon (09) 612 6270,
faksilla numeroon (09) 6126 2710 tai
sähköpostilla osoitteeseen outi.hukkanen@aekassa.fi

Mahdollinen valtakirja on myös toimitettava kassalle viimeistään edellä
mainittuun aikaan mennessä.
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle sääntöjen 20 §:n
mukaan kuuluvat asiat.
Kassan hallituksen toimintakertomus, tasekirja ja tilintarkastuskertomus
ovat kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä 15.4.2013 lähtien
eläkekassassa.

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA
HALLITUS

Apteekkien Eläkekassa
Kalevankatu 13
00100 Helsinki
Puhelin: (09) 6126 270
Faksi:... (09) 6126 2710
Sähköposti: etunimi.sukunimi@aekassa.fi
Päätoimittaja Hannu Hokka
Tämä tiedotuslehtinen on luettavissa myös internetissä www.aekassa.fi

