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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2014
Eläkekassa vastaa Suomen yksityisapteekkien lakisääteisestä
eläketurvasta. Kassan toiminnan on oltava kilpailukykyistä muihin
eläkevakuuttajiin nähden. Keskeisenä menestystekijänä on tarjota
apteekkialalle lakisääteinen eläkevakuutus eläkeyhtiöitä edullisemmin.
Tämä tavoite on toteutunut jo pitkään ja näin tapahtui myös viime
vuonna.
Kilpailukykyinen vakuutusmaksutaso edellyttää tuottoisaa
sijoitustoimintaa. Tässä onnistuttiin viime vuonna hyvin. Sijoitustuotto
oli selvästi parempi kuin eläkeyhtiöillä keskimäärin. Kassan
vakavaraisuus kehittyi suotuisasti ja on parempi kuin yhdelläkään
eläkeyhtiöllä. Vakavaraisuuden vaaliminen ja kasvattaminen on
keskeinen osa kassan riskienhallintaa ja sen avulla varmistetaan
eläkkeiden maksu kaikissa taloustilanteissa.
Tervetuloa eläkekassan kassankokoukseen, joka pidetään tiistaina
29.4.2014 klo 17 Helsingissä.
Toimitusjohtajan tervehdys
Kassan toiminta kehittyi viime vuonna suunnitelman mukaisesti. Pyrimme
siihen, että toimintamme on laadukasta, palvelevaa, asiantuntevaa ja
tuloksellista. Kassalla on osaava hallitus ja asiantunteva henkilöstö, joiden
avulla toiminnan kehittämiselle on suotuisat edellytykset myös jatkossa.
Vuoden 2013 alussa aloitti apteekkialan työhyvinvointiryhmä. jossa
yhteistyössä suunnitellaan ja toteutetaan toimenpiteitä työhyvinvoinnin
edistämiseksi apteekeissa ja keskeisenä tavoitteena on työurien
pidentäminen. Mukana ovat kassan lisäksi Apteekkariliitto, Farmasialiitto,
PAM, Apteekkien Työnantajaliitto ja Työturvallisuuskeskus. Ryhmän
puheenjohtajana toimii eläkepäällikkö Sirpa Moilanen.
Työhyvinvointiryhmä on järjestänyt alueellista työhyvinvointikoulutusta syksyn
ja talven 2013-2014 aikana yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa.
Koulutuksen kustantaa eläkekassa. On ollut hienoa nähdä, kuinka
runsaslukuisesti apteekkien henkilökunta on saapunut pitkän työpäivän
jatkoksi kolmen tunnin iltakoulutukseen ja kuinka kiinnostuneita he ovat olleet
työhyvinvointiasioista. Lämmin kiitos kaikille osallistujille aktiivisuudesta.

Vuosi 2013 lyhyesti
Vakuutusmaksutaso oli apteekkityönantajille 1,1 % keskimääräistä
eläkeyhtiöiden hyvitystä edullisempi. Tämä sisältää kassan antamaa hyvitystä
yhteensä 3,3 miljoonaa euroa, mikä tekee keskimääräistä apteekkia kohden
noin 5.070 euroa.
Eläkekassan sijoitustulos oli parempi kuin eläkeyhtiöllä keskimäärin. Kassan
sijoitukset tuottivat 9,2 % vuonna 2013, kun eläkeyhtiöiden tuotto oli
keskimäärin 6,9 %. Yhtiöiden tuotot olivat välillä 0,3 - 9,8 %. Kassan
vakavaraisuusaste oli 35,6 %, kun parhaimman eläkeyhtiön vakavaraisuus oli
31,6%. Kelpo vakavaraisuus luo pohjaa hyville tuotoille ja mahdollisuuksille
ylläpitää kilpailukykyistä vakuutusmaksutasoa myös jatkossa.
Hannu Hokka

Sijoitustuotto sitoutuneelle pääomalle 2013

pääoma

tuotto

Korkosijoitukset

158 045 724

2,8 %

Lainasaamiset

1 843 500

7,4 %

Joukkovelkakirjalainat

96 424 982

3,7 %

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset

59 777 242

0,7 %

172 412 794

13,5 %

133 579 505

14,6 %

38 239 276

9,8 %

594 014

6,7 %

133 564 615

12,9 %

Suorat kiinteistösijoitukset

75 521 665

8,2 %

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset

58 042 950

20,3 %

63 427 035

4,4 %

57 330 299

6,3 %

6 096 736

-11,2 %

Osakesijoitukset

Noteeratut osakkeet
Pääomasijoitukset
Noteeraamattomat osakesijoitukset
Kiinteistösijoitukset

Muut sijoitukset

Absoluuttisen tuoton sijoitukset
Hyödykesijoitukset
Muut sijoitukset
Sijoitukset yhteensä

0
527 450 169

9,2 %

Tärkeät määräpäivät
20.2.2014
20.3.2014
20.4.2014
24.4.2014
29.4.2014
20.5.2014
20.6.2014
20.6.2014
20.7.2014
20.8.2014
20.9.2014
20.10.2014
20.11.2014
20.12.2014
20.1.2015

TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00
Kassankokous klo 17
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Vuoden 2013 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä

Eläkekassan juhlavuosi
Apteekkien Eläkekassa täyttää toukokuussa 150 vuotta. Olemme merkittävä
osa Suomen eläkevakuutushistoriaa olemalla maamme vanhin eläkelaitos ja
maailman vanhin eläkelaitos apteekkialalla. Kassa julkaisee toukokuussa
historiikin 150 vuoden kunniaksi.
Eläkekassan historia on yhdistelmä apteekkialan kauaskatseisuutta,
yhteistyökykyä ja vahvaa tahtotilaa säilyttää oma eläkekassa sekä myös
eläkelaitososaamista ja tuottoisaa sijoitustoimintaa.
Eläkekassa on aina ollut kansallinen toimija, joka on kehittänyt toimintansa
yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan kanssa ja välillä toiminut myös
suunnannäyttäjänä eläketurvan kehittämisessä.
150 vuotta on pitkä aika. Näin juhlavuonna meillä on hyvä syy tuntea tervettä
ylpeyttä siitä, että apteekkialalla on ollut kykyä kaukokatseisuuteen ja vallinnut
yksituumaisuus oman toimialan eläkevakuutuksen järjestämisessä. Tämä on
näkynyt käytännössä myös julkisessa kuvassa. Eläkekassalla on hyvä maine
eläke- ja sijoitusalalla ja olemme monelle toivottu yhteistyökumppani.

KUTSU KASSANKOKOUKSEEN
Apteekkien Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina
29.4.2014 kello 17.00 Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, Helsinki.
Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua kokoukseen viimeistään
torstaina 24.4.2014 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 14.4.2014 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

