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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 2/2008
Vuoden ensimmäisen puoliskon sijoitustoiminnan tulokset on julkaistu ja
kaikki työeläkevakuuttajat ovat raportoineet negatiivisia tuloksia.
Markkinatilanne on ollut erittäin vaikea, sekä osake- että korkomarkkinat ovat
tänä vuonna tuottaneet erittäin heikosti. Eläkesijoittaminen on pitkän aikavälin
toimintaa, joten yksittäisen vuoden tulokselle ei pidä antaa liikaa painoa.
Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tulos oli hieman keskimääräistä
eläkeyhtiötä parempi ja vakavaraisuustaso edelleen hyvä. Vaikea markkina
jatkuu edelleen ja näyttää siltä, että sen toipumista on vielä odotettava jonkin
aikaa.
Ensimmäisen kerran suomalaisen työeläkejärjestelmän historiassa vakuutetut
tulevat tänä vuonna saamaan tiedot omasta eläkehistoriastaan kaikille
lähetettävän eläkeotteen merkeissä. Apteekkien Eläkekassa lähettää otteet
vakuutetuilleen loka- marraskuussa.
Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tulokset 1.1. – 30.6.2008
Apteekkien Eläkekassan lakisääteistä eläketurvaa hoitavan B-osaston tuotot olivat
samaa luokkaa kuin eläkeyhtiöiden julkaisemat ja vakavaraisuus hieman parempi.
Käyvin arvoin laskettu tuotto oli – 4,3 % ja vakavaraisuus 25,0 %. Keskimääräinen
eläkeyhtiöiden salkkujen koolla painotettu tuotto oli – 4,4 % ja vakavaraisuus
keskimäärin 21 %. Eläkeyhtiöiden tuotot olivat välillä – 3,7 % ja – 5,8 % ja
vakavaraisuus 13,9 %:sta 23,7 %:iin. Eläkekassan tilanne on siten jälleen
suhteellisesti hyvä.
Vapaaehtoista lisäeläketurvaa hoitavan A-osaston tuotto oli pienemmästä
osakesijoitusten määrästä johtuen parempi eli – 2,2 %.
Eri omaisuuslajeittain eritelty B-osaston tuotto on nähtävissä kassan nettisivuilla
www.aekassa.fi.
Lehdistön kirjoittelussa on pääosin esitetty varsin ankaraa arvostelua eläkelaitosten
sijoitustoiminnan tekemistä tappioista. Hyvinä vuosina kirjoittelua on huomattavasti
vähemmän. Talouselämä-lehti on ymmärtänyt tilanteen oikein todeten kirjoittelun
olevan ”Hätäilyä turhan vuoksi.” Tilastot vakavaraisuuden heikentymisestä kertovat
vain sen, minkä jokainen muutenkin ymmärtää. Kun osakekurssit laskevat, alenevat
myös eläkevakuuttajien sijoitusten arvot, lehti jatkaa.
Hyvinä vuosina kerätyt puskurit auttavat selviytymään vaikeista vuosista. Apteekkien
Eläkekassallakin puskurit ovat 2,4 kertaiset ns. vakavaraisuusrajaan nähden.
Eläkekassan vakavaraisuusraja oli 10,3 % eläkevastuusta.
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Pian saat työeläkeotteesi!

Ensimmäiset lähettämämme työeläkeotteet tipahtavat saajilleen postiluukuista
lokakuun alkupäivinä. Viimeisetkin saadaan maailmalle marraskuun loppuun
mennessä. Jos ansiotyösi vuoden 2007 lopussa tai viimeksi ennen sitä oli vakuutettu
Apteekkien Eläkekassassa, saat työeläkeotteesi meiltä. Otteen sisältämän kuoren
tunnistat oheisesta logosta. Työeläkeotteella näkyy yksityisillä aloilla tehty työ vuoden
2007 loppuun asti. Lisäksi näkyvät tiedot eläkkeeseen vaikuttavista palkattomilta
ajoilta maksetuista etuuksista. Julkisilla aloilla, kuten kunnalla ja valtiolla tehty työ ei
näy otteella. Työeläkeotteella ei myöskään näy tietoja lisäeläkkeestä.
Työeläkeote lähetetään sinulle tarkistamista varten, jotta eläkkeesi aikanaan
määräytyisi oikein. Jos tietosi ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.
Jos huomaat korjattavaa, ilmoita siitä eläkekassalle mukana seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tyoelake.fi. Sieltä voi myös tulostaa sähköisen
työeläkeotteen tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksillasi.
Tarkista työeläkeotteesi – eläke karttuu työstä!
Sirpa Moilanen
Nähdään Farmasian Päivillä!
Olemme mukana Farmasian Päivien näyttelyssä Helsingin Messukeskuksessa
15.-16.11.2008. Löydät meidät osastolta 4A23. Tervetuloa!
Sirpa Moilanen
Tärkeät määräpäivät
20.9.2008
30.9.2008
1.10.2008
15.11.2008
20.12.2008
15.1.2009
15.1.2009
1.2.2009

TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Vuoden 3. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
Aika varmistaa, että työsuhdeilmoitukset ajan tasalla
vuosi-ilmoituksen listausta varten
TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
Vuoden 2008 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
Vuosi-ilmoituksen palautuspäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä

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

