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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 2/2014
Apteekkien Eläkekassa vastaa Suomen yksityisapteekkien
lakisääteisestä eläketurvasta. Kassan toiminnan perustana on olla
kilpailukykyinen muihin eläkevakuuttajiin nähden. Keskeisenä
menestystekijänä on tarjota apteekkialalle lakisääteinen eläkevakuutus
eläkeyhtiöitä edullisemmin, missä on myös hyvin onnistuttu.
Eläkekassan toiminta on sujunut suunnitellusti kuluvana vuonna.
Sijoitustoiminnan tuotto on vastannut eläkesijoittajien keskimääräistä
tuottoa ja sijoituksiin liittyvä kokonaisriski on pysynyt alle
eläkesijoittajien keskimääräisen riskin. Vakavaraisuus on parantunut
entisestään.
Hannu Hokka

Uutta aineistoa apteekin työympäristön ja ergonomian kehittämiseen
Hyvä työympäristö tukee työkykyä sekä hyvinvointia ja luo edellytykset työn
tuloksellisuudelle. Ergonomian hallinta on tärkeä osa jokaisen ammattitaitoa.
Työturvallisuuskeskus TTK:n palveluryhmä on julkaissut Apteekin
työympäristö ja ergonomia -oppaan, jonka painetun version eläkekassa
kustantaa jokaisen apteekin käyttöön. Julkaisussa on perustietoa apteekin
työympäristötekijöistä kuten ääniympäristöstä, valaistuksesta,
lämpöolosuhteista ja sisäilmasta. Julkaisun toinen alue liittyy ergonomiaan,
työasentoihin ja -liikkeisiin sekä palautumista edistäviin työn vastaliikkeisiin.
Julkaisun myötä apteekkialan työhyvinvointiryhmä lähettää terveisensä
apteekeille ja toivoo oppaasta olevan hyötyä kehitettäessä apteekkien
työympäristöä. Opas löytyy sähköisessä muodossa TTK:n nettisivuilta
www.ttk.fi.
Apteekkialan työhyvinvointiryhmällä on työn alla Työhyvinvointia apteekeille
-kansio. Se tullaan julkaisemaan sähköisenä TTK:n nettisivuilla myöhemmin
syksyllä.
Sirpa Moilanen

Tämän vuoden työeläkeotteet postitettiin syyskuun alussa
Tänä vuonna vuorossa olleille työeläkeotteen saajille on postitettu otteet
syyskuun alussa. Tiedäthän, että voit milloin tahansa käydä katsomassa omat
tietosi ja halutessasi myös tulostaa oman työeläkeotteesi verkkopalvelussa
www.tyoelake.fi. Sähköinen vaihtoehto on ympäristöystävällisempi.
Sirpa Moilanen

Apteekkien Eläkekassa rakentaa pientalokohteita Helsinkiin

Rakennushankkeet sijaitsevat Vartiokylässä osoitteessa Kukkaniityntie 17 ja
Tapaninvainiossa osoitteessa Ollilantie 2. Kukkaniityntie on juuri valmistunut
ja Ollilantie 2 valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Molemmat kohteet
ovat kahden paritalon eli neljän asuinhuoneiston kohteita. Kukkaniityntiellä
huoneiston kokonaispinta-ala on noin 133 m2. Ollilantie 2 huoneistojen pintaala on 96 m2 ja huoneistoihin kuuluu autotalli 16 m2. Molemmat kohteet
sijaitsevat Apteekkien Eläkekassan omistamalla vuokratontilla.
Asunnot ovat laadukkaasti rakennettuja ja hyvin varustettuja perheasuntoja.
Molemmat kohteet sijaitsevat valmiilla alueilla hyvien liikenneyhteyksien
äärellä.
Näiden rakennushankkeiden tarkoituksena on selvittää voidaanko
perinteisestä rakennuttamismallista poikkeavalla kumppanuusmallilla
saavuttaa kohteiden rakentamisessa paremmin kiinteistösijoittajaa ja
asuntojen tulevia asukkaita palveleva lopputulos.
Kohteista kiinnostuneita pyydetään kääntymään Apteekkien Eläkekassan
kiinteistöpäällikön Antti Jäntin puoleen: antti.jantti@aekassa.fi
Antti Jäntti

Aslak -kuntoutuskurssi apteekkareille
Apteekkareille suunnattu valtakunnallinen Aslak -kuntoutuskurssi alkaa
Kuntoutuskeskus Petreassa, Turussa, helmikuussa 2015.
Jos haluat löytää uusia ajatuksia työssä jaksamisen tukemiseksi, saada
vertaistukea työn henkisessä kuormituksessa, oppia ajankäyttöä ja
stressinhallintaa, pohtia kollegaryhmän kanssa työn kehittämistä, löytää
keinoja oman kunnon ja hyvinvoinnin parantamiseen, pysähtyä ja löytää uutta
iloa elämään, Aslak -kurssi voisi sopia sinulle. Ota yhteyttä omaan
työterveyshuoltoosi tai lääkäriisi. Kelan kuntoutushakemus KU132 ja lääkärin
B-lausunto lähetetään Kelalle 1.12.2014 mennessä. Paikat täytetään
hyväksyttyjen hakemusten tulojärjestyksessä.
Kurssinumero Kelan sivuilla www.kela.fi on 57740. Lisätietoja antavat:
Satu Kiviranta
satu.kiviranta@petrea.fi
ouh. 040 192 6278

Sirpa Moilanen
sirpa.moilanen@aekassa.fi
puh. 09 6126 2723

Seuraava apteekkareille suunnattu Aslak -kuntoutuskurssi alkaa joulukuussa
2015.
Sirpa Moilanen

Sähköinen laskutusjärjestelmä käyttöön vuoden 2015 alusta
Ensi vuoden alusta alkaen voit saada TyEL- ja YEL -vakuutusmaksulaskut
kätevinä verkkolaskuina.
Sähköisen laskun asiasisältö on paperilaskua suppeampi, joten lähetämme
laskutusperusteista erillisen tiedotteen vuosittain ja myös laskutusperusteiden
muuttuessa.
Verkkolaskutukseen siirtymistä varten tarvittavat tiedot voit lähettää meille
sähköpostilla osoitteeseen vakuutusasiat@aekassa.fi. Lisätietoja numerosta
09 6126 2712 ja erillisessä tiedotteessa www.aekassa.fi.
Sirpa Moilanen

Tärkeät määräpäivät
20.10.2014 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
20.11.2014 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
5.12.2014 Työsuhdeilmoitukset eläkekassalle vuosi-ilmoitusten
listausta varten
20.12.2014 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
15.1.2015 Vuoden 2014 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
15.1.2015 Vuosi-ilmoitusten viimeinen palautuspäivä
20.1.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.2.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
20.3.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.4.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
20.5.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.6.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
20.6.2015 Vuoden 2014 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä
20.7.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
20.8.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä
20.9.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
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Tämä tiedotuslehtinen on luettavissa myös internetissä www.aekassa.fi

