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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 3/2009
Vuoden ensimmäisen puoliskon sijoitustoiminnan tulokset on julkaistu.
Tulokset ovat paremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna ja erityisen
hyvät verrattuna koko vuoteen 2008. Myös vakavaraisuus on kehittynyt
myönteisesti, vaikka se ei olekaan vielä tasolla, joka sallisi osakesijoitusten
osuuden kasvattamista ja parempien tuottojen tavoittelua.
Eläkekassa parantaa palveluaan syksyn aikana. Nettisivuilla olevista
lomakkeista tehdään sähköisesti lähetettäviä eli niitä ei tarvitse tulostaa ja
lähettää erikseen postitse.
Vanhuuseläkkeelle jäädään apteekkialalla yhä useammin yli 63-vuotiaana.
Vakuutetut tulevat nyt toista kertaa saamaan tiedot omasta työhistoriastaan.
Apteekkien Eläkekassa lähettää eläkeotteet vakuutetuilleen syys-lokakuussa.
Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tulokset 1.1. – 30.6.2009
Apteekkien Eläkekassan lakisääteistä eläketurvaa hoitavan B-osaston tuotot olivat
keskitasoa eläkeyhtiöihin verrattuna ja vakavaraisuus selvästi parempi. Käyvin arvoin
laskettu tuotto oli positiivinen 4,1 % sen ollessa vastaavana aikana viime vuonna
negatiivinen – 4,3 %. Eläkeyhtiöiden tuotot vaihtelivat välillä 2,6 % ja 6,6 %
keskimääräisen salkkujen koolla painotetun tuoton ollessa 5,0 %. Eläkekassan
vakavaraisuus oli finanssikriisin johdosta säädetyn poikkeuslain mukaisesti
laskettuna 20,2 %, kun se vuoden vaihteessa oli 18,9 %. Pysyvän lain mukaan
laskettuna vakavaraisuus oli 15,4 %. Eläkeyhtiöiden poikkeuslain mukaan laskettu
vakavaraisuus vaihteli välillä 13,9 – 19,0 % ja pysyvän lain mukaan laskettu
vakavaraisuus välillä 9,3 -14,3 %. Eläkekassan tilanne on siten jälleen suhteellisesti
katsottuna hyvä.
Vapaaehtoista lisäeläketurvaa hoitavan A-osaston tuotto oli parempi kuin
lakisääteissä osastossa eli 4,6 % sen ollessa vastaavana aikana viime vuonna – 2,2
%. Myös A-osaston katetilanne on merkittävästi parantunut ja vastuut on täysin
katettu laskettuna myös normaalilla 3,5 %:n diskonttokorolla. Vuoden vaihteessa
vastuiden laskennassa jouduttiin heikon sijoitustuloksen johdosta käyttämään korkoa
3,75 %.
Erityisen hyvin B-osastossa tuottivat joukkovelkakirjalainat eli 8,6 % niiden osuuden
ollessa noin 30 % koko sijoitusomaisuudesta. Noteerattujen osakkeiden osuus oli
vain 14,5 % ja tuotto 13,2 %. Absoluuttisen tuoton sijoitukset, joita myös Hedgesijoituksiksi kutsutaan, tuottivat 7,2 % niiden osuuden ollessa vajaat 8 %.
Pääomasijoitukset ja kiinteistösijoitusrahastot tuottivat merkittävimmät tappiot.
Yhteensä näiden osuus oli noin 10 %. Eri omaisuuslajeittain eritelty B-osaston tuotto
on nähtävissä kassan nettisivuilla www.aekassa.fi ja eläkeyhtiöiden vastaavat luvut
osoitteessa www.tela.fi/?pid=1181040505.
Hyvä markkinatilanne jatkui myös loppukesällä. Heinäkuun lopun tilanteessa Bosaston tuotto oli 6,2 % ja A-osaston 6,9 %. Myös elokuu kaunisti lukuja, mutta
lopullisia lukuja ei ole vielä tätä kirjoitettaessa käytettävissä.
Kari Joutsa
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Nettisivujen lomakkeet uudistuvat
Uudistamme nettisivuilla olevat lomakkeet sähköisesti lähetettäviksi. Niiden käyttö
tulee vaatimaan kirjautumista käyttäjäksi, jotta luottamuksellisuus säilyy. Uusi palvelu
tulee käyttöön vuodenvaihteeseen mennessä. Tiedotamme asiasta tarkemmin
myöhemmin.
Sirpa Moilanen
Vanhuuseläkkeelle siirtyminen yhä suositumpaa yli 63-vuotiaana
Sekä viime vuonna että tämän vuoden alkupuolella on apteekkialalta jääty
vanhuuseläkkeelle selvästi enemmän yli 63-vuotiaana kuin sitä nuorempana. Tämän
vuoden alkupuolella on yli 63-vuotiaana alkaneita vanhuuseläkkeitä ollut yli 40
prosenttia enemmän kuin nuorempien vanhuuseläkkeitä. Siirtämällä eläkkeelle jääntiä
yli 63 vuoden kartuttaa eläkettään 4,5 prosentilla vuodessa. Myöhentäminen siis
kannattaa!
Sirpa Moilanen
Pian saat jo toisen työeläkeotteesi!
Postitamme tämän vuoden työeläkeotteet syys-lokakuussa. Muistutamme, että
julkisilla aloilla tehty työ ei näy otteilla. Myöskään lisäeläketietoja siinä ei ole. Otteella
näkyy vuoden 2008 loppuun mennessä ansaittu lakisääteinen yksityisen puolen
eläke.
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.tyoelake.fi. Sieltä voi myös tulostaa sähköisen
työeläkeotteen tunnistautumalla palveluun pankkitunnuksilla.
Sirpa Moilanen
Nähdään taas Farmasian Päivillä!
Olemme mukana Farmasian Päivien näyttelyssä Helsingin Messukeskuksessa
21.-22.11.2009. Löydät meidät osastolta 4A23. Tervetuloa kysymään eläkkeistä ja
vakuutuksista!
Sirpa Moilanen
Tärkeät määräpäivät
20.09.2009
30.09.2009
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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 2009 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle
Vuosi-ilmoituksen palautuspäivä
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
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