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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 4  
 
 
Ensimmäisen puolen vuoden sijoitustoiminnan tulokset on julkaistu ja 
Apteekkien Eläkekassa näyttää edelleen menestyneen erittäin hyvin verrattuna 
eläkeyhtiöihin. Myös vakavaraisuutemme säilyi hyvällä tasolla. Toisaalta 
edelleen vallitsevassa epämääräisessä markkinatilanteessa tuntuu turhalta 
kertoa kahden kuukauden takaisista tuloksista. Ne ovat jo mennyttä aikaa. 
Voimme kuitenkin lohduttautua sillä, että markkinatilanteesta huolimatta on 
todennäköistä, että pääsemme vähintään tulokseen, jolla ennakkomaksutaso 
riittää myös lopulliseksi maksuksi.   Näistä aiheista ja mm. muutoksista 
henkilökunnassamme kerromme seuraavassa tarkemmin.  
 
Toivomme, että tämä lehtinen pannaan esille työpaikan ilmoitustaululle, jotta 
kaikilla eläkekassassa vakuutetuilla olisi mahdollisuus tutustua tähän. 

 
 
Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tulokset 1.1. – 30.6.2007 
 
 Eläkekassan alkuvuoden sijoitustuotot olivat jälleen hyvät. B-osaston eli lakisääteistä 

eläketurvaa hoitavan osaston markkina-arvoinen tuotto oli 6,8 %. Koko vuodelle 
hallituksen asettama tuottotavoite on 6,75 %, joten se saavutettiin jo puolessa 
vuodessa. Tämä 6,8 % on virallinen luku, mutta todellisuudessa tuotto oli 7,4 %. 
Erotus johtuu siitä, että pääomasijoitusten kirjanpidollista kohtelua muutettiin 
aiemmasta, jolloin tämän vuoden tilinpäätöksessä joudutaan tekemään n. 2,2 
miljoonan euron alaskirjaus. Aiemman käytännön mukaan pääoman palautukset oli 
kirjattu tuotoiksi useammalle vuodelle, joten alaskirjaus ei merkitse toteutunutta 
menetystä. Muutoksesta johtuen pääomasijoitusten tuotto oli vain 2 %, kun ilman sitä 
se olisi ollut noin 15 %.  

 
Kiinteistösijoitukset toivat suurimman osan B-osaston tuotoista. Eläkekassa myi mm.  
Jukola-talot Helsingin Pitäjänmäeltä; kaikkiaan 10 kerrostaloa eli 170 huoneistoa 
erittäin hyvällä voitolla. Kokonaisuuden kauppahinta oli 20,5 miljoonaa euroa ja 
kirjanpidollinen voitto noin 16 miljoonaa.  
 
Tuotto- ja riskilukuja B-osastosta on tarkemmin esitetty sivun 4 taulukossa.  
 
Vapaaehtoista eläketurvaa hoitavan A-osaston tuotto oli hieman yli 3 %, mikä sekin 
riittäisi selvästi osastolle asetetun 5,25 %:n koko vuoden tuottotavoitteen 
saavuttamiseen. 
 
Vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla ollen B-osastossa 31,5 % eläkevastuusta. 
A-osastossa ei vakavaraisuusvaatimuksia ole asetettu, mutta eläkevastuut ovat 
sielläkin hyvin katetut. 

    
     Kari Joutsa 
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Loppuvuoden näkymät  
 

Vuoden 2007 ennakkomaksu B-osastossa on 20,5 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä 
alempi kuin keskimääräinen pientyönantajien maksu eläkeyhtiöissä hyvitysten 
jälkeen. A-osaston ennakkomaksu on 1,52 %. Uskomme, että nämä maksutasot 
pystytään pitämään, ellei markkinoilta lähikuukausina putkahda julkisuuteen 
esimerkiksi suurta pankkia, joka on vaarassa mennä konkurssiin USA:n ”sub-prime” 
lainojen aloittaman likviditeettikriisin seurauksena. Tällaisen tapahtuman vaikutukset 
voisivat olla kohtalokkaat ja ulottua laajasti eri sijoitusmarkkinoille. Tähän mennessä 
markkinahäiriöillä ei ole ollut olennaista vaikutusta eläkekassan tilanteeseen. 

 
 Työntekijöiden maksut lakisääteisestä eläketurvasta ovat 4,3 % alle 53-vuotiailta ja 

5,4 % sitä vanhemmilta. A-osaston jäsenmaksu on sama kuin työnantajan osuus eli 
1,52 %. Nämä maksut eivät tule muuttumaan, ne ovat lopullisia. 

 
Kari Joutsa 

 
Muutoksia eläkekassan organisaatiossa 
 
 Kesä on ollut muutosten aikaa hallituksen ja eläkekassan henkilöstön keskuudessa. 

Apteekkari Klaus Holttinen on ottanut aktiivisen otteen uutena puheenjohtajana 
kassan hallituksessa. Klasun monipuolinen kokemus omassa yrityksessä ja 
aiemmissa luottamustehtävissä on nyt hyödynnettävissä eläkekassassa ja voidaankin 
jo todeta, että yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. 

 
 Eläkekassan sijoitustoiminnan osaamista on päätetty lisätä ja palkata kassaan 

sijoituspäällikkö. Tähän tehtävään on valittu Bachelor of Science Tommi Mäkelä, joka 
aloittaa kassassa 24.9. Hän on aiemmin toiminut Alkon eläkesäätiön 
sijoitusasiantuntijana, joten eläkesijoittaminen on hänelle tuttua. 

 
 Eläkekassan vakuutusten hoitoa on tehostettu palkkaamalla aiemman yhden 

toimihenkilön sijalle vakuutusten hoitajaksi Pirjo Tuohimaa ja siirtämällä 
kiinteistöpuolelta Riitta Jokitie samoihin tehtäviin. Uskomme, että heidän 
panoksellaan aiemmin hieman kangerrellut työsuhdeilmoitusten ja laskutuksen hoito 
tulevat sujumaan ammattitaidolla ja jouhevasti yhteistyössä teidän kanssanne. 

 
 Asiakaspalvelusihteeriksi on myös palkattu uusi henkilö, Marja Loponen, joka vastaa 

puhelinvaihteen hoidosta ja asuntojen vuokrauksesta. Hän ei ole kuitenkaan kassassa 
uutena henkilönä, sillä hän oli vielä vuosi sitten hoitamassa asuntojemme vuokrausta 
ja palasi nyt takaisin tuttuun ympäristöön. 

 
 Kaikkien toimihenkilöiden valokuvat ovat nähtävissä nettisivuillamme. Sieltä voitte 

nähdä millaisten ”naamojen” kanssa olette tekemisissä 
 
      Kari Joutsa 
 
Apteekkien palkkaohjelmiin päivitys, joka auttaa ilmoitusliikenteessä   

 
Pharmadatan Salix -palkkaohjelma tukee Personec Linkkiä. Palkkaohjelman avulla 
saatte muodostettua sähköiset tiedostot TyEL -ilmoituksia varten. Toivomme tämän 
helpottavan työsuhdeilmoitusliikenteen hoitamista. Datekon ohjelmiin ei saamamme 
tiedon mukaan tällaista ominaisuutta tulla tekemään. 
 
     Sirpa Moilanen 
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Yhteistyö Colemont Finland Oy:n kanssa 
 
 Colemont on aloittanut yhteistyön apteekkien kanssa kuljetusvakuutuksen osalta. 

Eläkekassa on myös vuoden päivät kehitellyt Colemontin kanssa ratkaisua, jossa 
apteekeille tarjottaisiin kokonaisvaltaista vakuutus- ja riskienhallintapalvelua 
eläkekassan vastatessa eläkevakuuttamisesta. Työeläkevakuutusyhtiöt pystyvät 
tarjoamaan erilaisia vakuutuspaketteja, mihin eläkekassalla ei ole ollut mahdollisuutta, 
mutta Colemontin kanssa suunniteltu yhteistyö poistaisi tämän puutteen. 

 
Colemont on luvannut kilpailuttaa ilmaiseksi Suomen vakuutusmarkkinoilla 20 
apteekin vakuutusturvan varmistuakseen vakuutuksenantajien hinta/laatu -suhteesta. 
Kilpailutukseen on ilmoittautunut 23 apteekkia ja tuloksia tullaan saamaan lokakuun 
aikana. Palaamme aiheeseen mahdollisimman pian sen jälkeen. 
 
Todettakoon tässäkin yhteydessä, että esimerkiksi kokonaisvakuutusturvan 
kustannusten osalta eläkevakuutus on keskeisin tekijä. Vahinkovakuutusten 
kustannukset olivat vuonna 2006 Da Signalta saamiemme tietojen mukaan 0,1 
prosenttia apteekin liikevaihdosta eli keskimääräisellä apteekilla 3.221 euroa. 
Eläkekassan antama hyvitys ylitti vuonna 2006 eläkeyhtiöiden keskimääräisen 
hyvityksen 2.992 eurolla, joten vakuutusyhtiön ”pakettiratkaisussa” vahinkovakuutus 
tulisi saada lähes ilmaiseksi, jotta siinä päästäisiin edullisempaan maksutasoon kuin 
oman eläkekassan kanssa.  
 

      Kari Joutsa 
 
Duunitalkoot – työhyvinvointia ja parempaa työn sujumista! 
 
 Työterveyslaitoksen Duunitalkoot -internetpalvelun avulla voivat kaikki osallistua 

työpaikalla työhyvinvoinnin ja yhteisten asioiden kehittämiseen. Ilmaisesta palvelusta 
löytyvät osiot: Minä ja työkaverit, Esimiehet, Kehittäjät ja Johtajat - siis jokaiselle 
jotakin. Duunitalkoot -palvelua voi käyttää esim. yhteistyön kehittämisessä työpaikalla, 
kehittämishankkeiden suunnittelussa ja muutosten toteuttamisessa, 
henkilöstöstrategian suunnittelussa, esimiesten ja työyhteisöjen koulutuksessa. 
Palvelu on oivallinen apu myös esimiestyön tukena. Käykää tutustumassa osoitteessa 
www.ttl.fi/duunitalkoot. Toivottavasti palvelusta on teille hyötyä! 

 
      Sirpa Moilanen 
 
Tärkeät määräpäivät 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  20.9.2007 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  30.9.2007 Vuoden 3. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

  1.10.2007 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

15.11.2007 Aika varmistaa, että työsuhdeilmoitukset ajan tasalla  
vuosi-ilmoitusten listausta varten 

20.12.2007 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  15.1.2008 Vuoden 2007 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

  15.1.2008 Vuosi-ilmoituksen palautuspäivä 

    1.2.2008 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

  20.3.2008 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  31.3.2008 Vuoden 1. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

  30.4.2008 Kassankokous huhtikuun lopussa, päivä tarkentuu myöhemmin 

    1.5.2008 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

  20.6.2008 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  20.6.2008 Vuoden 2007 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä 

  30.6.2008 Vuoden 2. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

    1.8.2008 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

http://www.ttl.fi/duunitalkoot
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Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle 1.1.-30.6.2007

Markkina-arvo

Tuotto sitoutuneelle 

pääomalle % Volatiliteetti

Korkosijoitukset 157 044 328 1,99 % 1,67 %

Lainasaamiset 21 949 3,00 %

Joukkovelkakirjalainat 116 314 612 1,99 % 2,07 %

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 40 707 768 1,99 % 0,24 %

Osakesijoitukset 140 861 874 8,86 % 8,75 %

Noteeratut osakkeet 125 091 332 9,89 % 10,12 %

Pääomasijoitukset 13 741 829 2,00 % 10,49 %

Noteeraamattomat osakesijoitukset 2 028 713 -0,44 %

Kiinteistösijoitukset 76 796 312 13,88 % 7,62 %

Suorat kiinteistösijoitukset 68 323 718 14,65 % 8,40 %

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 8 472 594 6,23 % 6,46 %

Muut sijoitukset 27 703 177 4,61 % 3,33 %

Absoluuttisen tuoton sijoitukset 27 703 177 4,61 % 3,33 %

Hyödykesijoitukset 0

Muut sijoitukset 0

Sijoitukset yhteensä 402 405 690 6,84 % 4,00 %  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


