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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2016
Toimitusjohtajan tervehdys
Apteekkien Eläkekassa vastaa Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien
lakisääteisestä eläketurvasta. Keskeinen periaatteemme on, että kassan
toiminta on kilpailukykyistä muihin eläkevakuuttajiin nähden. Siten voimme
tarjota apteekkialalle lakisääteisen eläkevakuutuksen eläkeyhtiöitä
edullisemmin. Tämä tavoite on toteutunut jo pitkään ja sama linja on jatkunut
myös tänä vuonna.
Pyrimme jatkuvasti siihen, että toimintamme olisi laadukasta, palvelevaa,
asiantuntevaa ja tuloksellista. Kassalla on osaava hallitus ja kokenut
henkilöstö, joiden avulla toiminnan kehittämiselle on hyvät edellytykset myös
jatkossa.
Hannu Hokka
Työhyvinvointityön tueksi uusi työkykykoordinaattori -palvelu v. 2017
Eläkekassa tarjoaa uuden palvelun asiakkailleen varhaisvaiheen tueksi työssä
selviytymisen ongelmissa. Työkykykoordinaattorin palvelut ovat käytössänne
vuoden 2017 aikana toteutettavassa pilotissa. Tarkoituksena on selvittää
palvelun hyödyt ja tarve sekä samalla kehittää toimiva malli sen
toteuttamiseksi apteekkialalla.
Pilotti toteutetaan yhteistyössä Vakuutuskuntoutus VKK:n kanssa, jonka
työkykykoordinaattori Hanna-Mari Juntunen tarjoaa valtakunnallisesti
yksilöllistä ohjausta apteekkilaisille tilanteissa, joissa työssä selviytymisessä
ilmenneet ongelmat uhkaavat työntekijän tai yrittäjän mahdollisuuksia jatkaa
tehtävissään. Soittaa voi työnantaja työntekijänsä asiassa tai työntekijä itse
omassa asiassaan tai yrittäjä omassaan. Tavoitteemme on tukea apteekkeja
tunnistamaan työssä suoriutumisen haasteet mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa, antaa neutraalia ja luottamuksellista varhaisen vaiheen ohjausta ja
tukea, auttaa löytämään oikeat ratkaisut ja ohjata oikeille poluille, tukea
työyhteisön yhteistoimintaa ja aloittaa tarvittaessa ammatillinen kuntoutus
ajoissa. Tärkeänä tavoitteena on myös vähentää sairauspoissaoloja ja
työkyvyttömyyskustannuksia. Soita siis Hanna-Marille, kun pohdit työssä
selviytymistä etkä tiedä, mitä tehdä seuraavaksi.
Hanna-Mariin saa yhteyden puhelimitse numerosta 044 700 2027
tiistaisin klo 8 - 11 sekä keskiviikkoisin ja torstaisin klo 14 - 17.30.
Poikkeuksena pyhäpäivät, jos ne osuvat kyseisille päiville. Palvelu on
käytössä 3.1.2017 alkaen.
Eläkekassa kustantaa palvelun vakuutusasiakkailleen ja vakuutetuilleen
osana työkyvyn ylläpitoon tähtäävää toimintaansa. Lisätietoja löytyy
alkuvuodesta nettisivuiltamme www.aekassa.fi.
Sirpa Moilanen

Työhyvinvointikoulutus jatkuu – nyt käynnissä työntekijöiden koulutuskiertue
Apteekkien työntekijöille suunnatut Työhyvinvointikortti -koulutukset
jatkuvat vuonna 2017. Päivän kestävässä koulutuksessa käsitellään
työhyvinvoinnin kehittämistä työntekijöiden näkökulmasta. Ilmoittautumiset
viimeistään 14 vrk ennen koulutusta osoitteessa: https://ttk.etapahtuma.fi/
palvelutunnuksella. Alueelliset tilaisuudet ja niiden palvelutunnukset ovat:
9.2.2017
Jyväskylä Rantasipi Laajavuori
ID4943
14.2.2017 Kuopio Hotelli Puijonsarvi
ID4944
30.3.2017 Helsinki Scandic Marski
ID4945
6.4.2017
Oulu Break Sokos Hotel Eden
ID4946
Kouluttajina ovat Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat. Katso tarkemmin
tiedotteesta nettisivuiltamme www.aekassa.fi. Tervetuloa ilmaiseen
koulutukseen!
Sirpa Moilanen
Eläkeuudistus 2017 – keskeisimmät muutokset
Eläkeuudistus tulee voimaan asteittain. Se koskee vuonna 1955 ja sen jälkeen
syntyneitä. Uudistus ei koske jo eläkkeellä olevia.
Eläkettä karttuu kaikenikäisille 1,5 prosenttia palkasta vuodessa.
Siirtymäajalla 2017-25 eläkettä karttuu 53-62-vuotiaille 1,7 prosenttia
vuodessa. Työntekijöillä alaikäraja laskee 17 vuoteen. Työntekijän
työeläkemaksua ei enää vähennetä eläkkeen perusteena olevasta ansiosta.
Lykkäyskorotus kompensoi pois jäävää superkarttumaa. Jos eläkettä ei ota
maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, saa eläkkeeseensä 0,4 prosentin
lykkäyskorotuksen jokaiselta jatketulta kuukaudelta eli 4,8 prosenttia
vuodessa. Lisäksi tulee työstä edelleen karttuva eläke. Työuran jatkaminen
kannattaa siis edelleen!
Vanhuuseläkeikä nousee asteittain kolmella kuukaudella vuodessa,
kunnes vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta. Ensimmäinen ikäluokka,
jonka eläkeikä nousee, ovat 1955 syntyneet. Vuodesta 2030 alkaen
eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen. Jokaisella
vuoden 1965 tai sen jälkeen syntyneellä ikäluokalla on oma eläkeikänsä. Jos
elinikä yhä pitenee, eläkeikäraja nousee vuosittain enintään kahdella
kuukaudella.
Osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen vanhuuseläke. 61 vuotta
täyttänyt voi ottaa vanhuuseläkettä osittain maksuun riippumatta siitä,
jatkaako työntekoa vai ei. Toinen uusi eläkelaji on työuraeläke. Raskas ja
pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle jo 63-vuotiaana.
Työuraeläkkeen saaminen edellyttää 38 vuoden työskentelyä rasittuneisuutta
ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja näyttöä siitä.
Tutustu tarkemmin eläkeuudistukseen www.eläkeuudistus.fi.
Sirpa Moilanen

Vakuutusmaksut vuonna 2017
Eläkekassan hallitus vahvisti vuoden 2017 TyEL -vakuutuksen
ennakkomaksuksi 24,5 %. Eläkekassa antaa tässä hyvitystä ennakkoon
yhteensä 0,6 % -yksikköä.
Työntekijöiden maksu nousee 0,45 prosenttiyksikköä, sisältäen 0,2
prosenttiyksikön siirron työnantajan maksusta työntekijän maksuun
kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovitun
mukaisesti 53-62-vuotiaiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin
muiden työntekijöiden.
Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 18,05 %.
Yrittäjien osalta vakuutusmaksun on vahvistanut sosiaali- ja terveysministeriö.
TyEL -VAKUUTUKSEN VAKUUTUSMAKSU 2017
Ennakkomaksu 24,5 %
- sisältää työnantajan ja työntekijöiden osuudet
Työntekijöiltä palkanmaksun yhteydessä perittävät työntekijän
työeläkevakuutusmaksut ovat
- alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 6,15 %
- 53-62-vuotiaat 7,65 %
YEL -VAKUUTUKSEN MAKSU 2017
-

alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 24,1 %
53-62-vuotiaat 25,6 %
Sirpa Moilanen

Tärkeät määräpäivät vuonna 2017
20.12.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
13.1.2017
13.1.2017
20.1.2017
20.2.2017
20.3.2017
20.4.2017
21.4.2017
26.4.2017
20.5.2017
20.6.2017
20.6.2017
20.7.2017
20.8.2017
20.9.2017
20.10.2017

Vuoden 2016 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
Vuosi-ilmoitusten viimeinen palautuspäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00
Kassankokous klo 17
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
Vuoden 2016 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä

20.11.2017 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.12.2017 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
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