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Eläkekassan A-osaston siirto Mandatum Lifeen toteutui syyskuun
lopussa. Vakuutetut saivat samassa yhteydessä merkittävän korotuksen
etuuksiinsa ja kannattajaosakkaat pääsevät hyötymään A-osaston
varojen siirrosta B-osastolle.
Vuosi 2010 on ollut kassan sijoitustoiminnan kannalta katsottuna hyvä.
Vakuutusmaksun palautuksia on siis odotettavissa. Hallitus on myös
päättänyt ensi vuoden ennakkomaksuista.
Eläkekassa aloittaa yhteistyössä APTA:n kanssa selvityksen
tekemättömän työn kustannuksista apteekeissa.

A-osaston kannansiirto ja sääntömuutokset
A-osaston kannansiirto Mandatum Lifeen toteutettiin syyskuun lopussa.
Finanssivalvonta hyväksyi siirron ja siihen liittyvät sääntömuutokset 17.9.2010
antamallaan päätöksellä. Lokakuun alusta lukien eläkekassassa ovat siis vain
lakisääteiset TyEL ja YEL eli B- ja C-osastot. Vanhan A-osaston eläketurva
hoidetaan Mandatum Lifessä, jossa myös vuoden alussa aloitettu apteekkien
uusi maksuperusteinen eläketurva on hoidossa.
Kannansiirrolla tarkoitetaan eläketurvan hoidon ja vastuun siirtämistä toiseen
laitokseen. Eläkekassan hallituksen mielestä kassan A-osaston jäsenten edun
mukaista on, että kassassa ansaittu eläke-etuus ja uusi maksuperusteinen
lisäeläke hoidetaan samassa paikassa.
Mandatumille siirretyn A-osaston vastuun määrä oli 63,9 milj. €, jonka
katteeksi siirrettiin sama määrä käteistä. A-osastolta siirrettiin samalla
ylikatetta B-osastolle yhteensä 10,1milj. €. Ylikatteen siirrosta ilmoitettiin
Finanssivalvonnalle 29.9.2010. Finanssivalvonnalla oli kuukausi aikaa tutkia
siirron laillisuutta. Mitään ongelmia ei tullut vastaan, joten siirto oli lopullisesti
hyväksytty 29.10.2010.
Koska A-osastossa oli varoja enemmän kuin mitä tarvittiin Mandatumin
vakuutusmaksuksi, eläkekassa päätti, että ansaituille eläke-etuuksille
annetaan ylimääräinen kertakorotus. Eläkevastuita korotettiin 10 %. Tällöin
työsuhteessa 31.12.2009 olleiden ansaitut eläkkeet ja eläkettä jo saavien
eläkkeet saavat 10 %:n kertakorotuksen. Eläkkeellä olevat saivat korotuksen
heti lokakuun alussa. Niiden osalta, jotka eivät enää 31.12.2009 olleet
työsuhteessa apteekkiin, ylimääräisen korotuksen suuruus määräytyy vasta,

kun ansaittujen eläkkeiden määrät on Mandatumissa laskettu, todennäköisesti
vuoden 2011 lopussa. Loput A-osaston varoista eli 10,1 milj. € siirrettiin Bosastolle, jolloin työnantajat saivat vakuutettujen kertakorotusta
vastaavan edun helpottamaan B-osaston maksu- ja vakavaraisuustilannetta.
Sääntömuutoksella poistettiin A-osastoa koskevat määräykset säännöistä.
Säännöt ovat eläkekassan kotisivuilla www.aekassa.fi.

Eläkekassan sijoitustoiminta onnistunutta vuonna 2010
Lopuillaan oleva vuosi on ollut ensimmäisellä neljänneksellä ja syyspuolella
hyvin suotuisa sijoitusmarkkinoilla. Vaikka Eurooppaa ovat kohdanneet
valtioiden ja pankkien velkariisit, ovat osakemarkkinat ja erityisesti
yrityslainamarkkinat tarjonneet hyviä tuottoja. Eläkekassan sijoitukset ovat
pärjänneet hyvin suhteessa eläkeyhtiöihin. Kolmannen neljänneksen lopussa
kassan sijoitustuotot olivat 7,5 %, jolla tuotolla sijoitumme
eläkeyhtiövertailussa kärkipäähän. Näin siitä huolimatta, että osakepaino on
ollut merkittävästi alhaisempi kuin yhtiöillä. Eläkekassan riskikorjattu tuotto on
ollut parempi kuin yhdelläkään yhtiöllä eli tuotot on saavutettu erittäin
alhaisella volatiliteetilla. Eläkekassa tulee raportoimaan kotisivuillaan tuotoista
aina vuosineljänneksittäin.
Hyvä kehitys on jatkunut edelleen. Marraskuun lopussa tuotto oli jo 9,7 %.
Tästä ja A-osastolta siirtyneistä varoista johtuen hallitus esittää, että vuodelta
2010 palautetaan TyEL -vakuutusmaksua 1,2 % palkoista. Ennakkomaksussa
oli jo otettu huomioon keskimääräinen yhtiöiden hyvitys 0,3 %, joten kassan
hyvitys olisi yhteensä 1,5 % palkoista laskettuna eli noin 3 milj. €. Tämä vielä
pienellä varauksella, sillä koskaan ei voi olla varma, mitä taloudessa vielä
viimeisen parin viikon aikana tapahtuu.

Ennakkomaksut vuonna 2011
Eläkekassan hallitus on vahvistanut TyEL -ennakkomaksut vuodelle 2011.
Alentamaton pientyönantajien vakuutusmaksu vuodelle 2011 on 23 %.
Yhtiöiden keskimääräinen hyvitys on 0,4 %. Hallitus päätti antaa jo
ennakkomaksussa 0,2 %:n lisähyvityksen eli ennakkomaksu on 22,4 %.
Työntekijöiltä perittävä maksu on alle 53 -vuotiailta 4,7 % ja 53 vuotta
täyttäneiltä 6,0 %. Keskimäärin kassan toimintapiirissä työntekijöiden maksu
on 5,0 % eli työnantajan osuus keskimäärin on 17,4 %.
Yrittäjien YEL -vakuutusmaksu on alle 53 -vuotiailta 21,6 % ja vanhemmilta
22,9 %.

Selvitys tekemättömän työn kustannuksista apteekeissa
Apteekkien Eläkekassa ja Apteekkien Työnantajaliitto panostavat jäsenistönsä
työkyvyn edistämiseen ja ovat yhteistyössä Hoffmanco International Oy:n
kanssa käynnistäneet hankkeen, jolla ensi vaiheessa selvitetään mm.
apteekkityönantajille aiheutuvia kustannuksia tekemättömästä työstä sekä
apteekkien nykyisiä henkilöstön työkykyä ylläpitäviä toimintoja. Tekemätön työ
tarkoittaa työkyvyttömyydestä aiheutuneita kustannuksia kuten sairaus- ja
tapaturmapoissaoloja sekä työkyvyttömyyseläkkeitä. Näistä aiheutuneet
kustannukset vaikuttavat yksittäisten apteekkien tulokseen ja
työeläkemaksuihin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pienyrityksistä
kerätään kattavalla otoksella tekemättömän työn kustannuksiin liittyvää tietoa.
Hankkeen onnistumisen kannalta on tärkeää, että apteekit varaavat aikaa
selvitykseen osallistumiseen.
Hanke toteutetaan sähköisenä kyselynä kaikkien jäsenapteekkien
keskuudessa sekä tarkennettuna tiedonkeruuna ja haastatteluina neljässä
pilottiapteekissa. Pilottiapteekkien tiedonkeruu suoritetaan tammi-helmikuussa
2011 ja sähköinen kysely lähetetään helmikuussa. Kyselyssä selvitetään mm.
sairaus- ja tapaturmapoissaolojen määrää ja kustannuksia, näiden
seurantakäytäntöjä, työn tuen ja palauttavan toiminnan käytäntöjä sekä
yhteistyötä työterveyshuoltoon. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin tunnin.
Mahdollisiin kysymyksiin hankkeesta vastaavat Apteekkien Eläkekassan
eläkepäällikkö Sirpa Moilanen (etunimi.sukunimi@aekassa.fi
tai 09-6126 2723) sekä Hoffmanco International Oy:n projektipäällikkö Hanna
Puhakka (etunimi.sukunimi@hoffmanco.fi tai 040 525 3166).

Nyt käytössänne helppo sähköinen työsuhdeilmoitus
Eläkekassan nettisivuilla on nyt käytössänne helppo sähköinen tapa tehdä
työsuhdeilmoituksia. Osoitteesta www.aekassa.fi Lomakkeet -kohdasta
löydätte linkin tunnusten tilaamista varten. Tunnukset lähetämme teille
sähköpostilla ja ne ovat apteekkari- ja apteekkikohtaiset. Saamanne salasana
tulee vaihtaa ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä Asetukseni -sivulla.
Palvelu täyttää lomakkeelle valmiiksi apteekin tiedot, joten teidän ei tarvitse
täyttää kuin työntekijää ja työsuhdetta koskevat tiedot. Tunnuksilla tulee
ilmoittaa vain apteekkarin sen apteekin tietoja, jolle tunnukset on annettu.

Muistattehan maksaa lisäturvamaksut Mandatumille ennen vuodenvaihdetta!
Mandatum Life muistuttaa, että tämän vuoden lisäturvamaksut tulee maksaa
tämän vuoden puolella, jotta verovähennykset kohdistuvat oikealle
verovuodelle.

Tärkeät määräpäivät
15.12.2010 Työsuhdeilmoitukset eläkekassalle vuosi-ilmoitusten
listausta varten
20.12.2010 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
17.1.2011 Vuoden 2010 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
17.1.2010 Vuosi-ilmoituksen viimeinen palautuspäivä
1.2.2011 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.3.2011 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
26.4.2011 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy
28.4.2011 Kassankokous klo 17
1.5.2011 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.6.2011 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
20.6.2011 Vuoden 2010 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä
1.8.2011 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.9.2011 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
1.10.2011 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.12.2011 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä

Hyvää Joulua
ja
Menestyksekästä Vuotta 2011!
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