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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2008  
 
 
Apteekkien Eläkekassan tilinpäätös valmistuu maaliskuun aikana, mutta jo nyt 
voimme todeta, että vuosi 2007 oli eläkekassan osalta eläkevakuuttajien 
kärkeä. Vakuutusmaksutaso on edelleen selvästi yhtiöitä alempi. 
Sijoitustoiminnan tulos oli hyvä, mutta viime vuosia alhaisempi. Vuoden 2007 
toinen puolisko oli osakesijoittajalle vaikea, eivätkä korkosijoituksetkaan 
tuottaneet tuloksia.    
 
Vakuutusmaksuista on odotettavissa merkittäviä palautuksia molemmissa 
osastoissa. Ennakkomaksut ovat vuonna 2008 TyEL-turvan osalta samaa tasoa 
kuin viime vuonna ja A-osastossa hieman alemmat. Vuosi 2008 on merkittävä 
vakuutettujen työntekijöiden kannalta, sillä nyt ensimmäistä kertaa jokainen 
tulee saamaan eläkeotteen, josta selviää oman eläketurvan taso. Näistä aiheista 
ja mm. edullisesta ja helppohoitoisesta vahinkovakuutusratkaisusta kerromme 
seuraavassa tarkemmin.  
 
Toivomme, että tämä lehtinen pannaan esille työpaikan ilmoitustaululle, jotta 
kaikilla eläkekassassa vakuutetuilla olisi mahdollisuus tutustua tähän. 

 
 
Apteekkien Eläkekassan alustavat sijoitustoiminnan tulokset ja maksujen palautukset 
 
 Eläkekassan sijoitustuotot olivat jälleen hyvät. B-osaston eli lakisääteistä eläketurvaa 

hoitavan osaston markkina-arvoinen tuotto oli 7,0 %. Tämä on virallinen luku, mutta 
todellisuudessa vuoden 2007 tuotto oli 7,4 %. Erotus johtuu pääomasijoitusten 
kirjanpidollisen kohtelun muutoksesta. Vuoden 2006 tuotto oli 9,2 %. 

 
Kiinteistösijoitukset toivat merkittävän osan B-osaston tuotoista. Eläkekassa myi mm.  
Jukola-talot Helsingin Pitäjänmäeltä, As Oy Kirjalan Helsingin Kalevankadulta, Etelä-
Hämeen talon Hämeenlinnasta ja joitakin huoneistoja Helsingin Vaasankadulta. 
Kaikkiaan myytiin 229 asuinhuoneistoa. Lisäksi eläkekassa myi muutamia liike- ja 
toimistohuoneistoja. Myyntien syynä oli myyjän kannalta katsottuna erittäin hyvä 
markkinatilanne ja toisaalta valtaosassa myydyistä kohteista oli odotettavissa 
lähivuosina huomattavia korjaustarpeita, kuten putki- ja parvekeremontteja. 
 
Vapaaehtoista eläketurvaa hoitavan A-osaston tuottoa ei vielä tässä vaiheessa ole 
käytettävissä.  
 
Hyvästä vuodesta johtuen työnantajat tulevat saamaan B-osastosta 0,5 %-yksikön 
maksujen palautuksen, vaikka jo ennakkomaksu oli alempi kuin vakuutusyhtiöiden 
perimä keskimääräinen pientyönantajien vakuutusmaksu hyvitysten jälkeen. Kaiken 
kaikkiaan eläkekassan antama vakuutusyhtiöiden tapaan laskettu hyvitys tulee 
olemaan 1,44 % maksetuista palkoista eli yli 2,5 miljoonaa euroa. 
 
Myös A-osastossa on odotettavissa palautusta 0,52 % palkoista eli yli 0,5 miljoonaa 
euroa. 
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Jälleen kerran tuli osoitetuksi, että apteekkialan oma eläkekassa on erinomainen 
ratkaisu.   

     Kari Joutsa 
 
Vuoden 2008 ennakkomaksut 
 

Eläkekassan hallitus on päättänyt vuoden 2008 työnantajien ennakkomaksuista.   
B-osastossa maksu on sama kuin viime vuonna eli 20,5 %. Maksu on 0,4 %-
yksikköä alempi kuin keskimääräinen vakuutusyhtiöiden perimä pientyönantajien 
maksu.  Tähän maksuun sisältyy työntekijöiltä perittävä osuus, jolloin keskimäärin 
työnantaja osuudeksi muodostuu 16,2 %. Maksurasitus siis vaihtelee jossain määrin 
apteekin henkilöstön ikärakenteesta riippuen. A-osaston ennakkomaksu on 1,27 %, 
kun se viime vuonna oli 1,52 %. Näihin maksutasoihin pääseminen tulee tosin 
olemaan haasteellista, kun ottaa huomioon sijoitusmarkkinoiden viimeaikaisen 
kehittymisen. Toisaalta eläkekassalla on käytettävissään sijoitustuottojen heilahtelun 
varalta merkittävät puskurit, jotka tasapainottavat vääjäämättä aika ajoin vastaan 
tulevien huonojen vuosien maksuja. 

 
 Työntekijöiden maksut lakisääteisestä eläketurvasta ovat 4,1 % alle 53-vuotiailta  
 ja 5,2 % sitä vanhemmilta. A-osaston jäsenmaksu on sama kuin työnantajan osuus 

eli 1,27 %.  
 
 Yrittäjien eläkevakuutusmaksut ovat 20,6 % alle 53-vuotiailta ja 21,7 % sitä 

vanhemmilta. 
     Kari Joutsa 
 
Yhteistyö Colemont Finland Oy:n kanssa 
 
 Colemont Finland Oy aloitti viime vuonna yhteistyön apteekkien kanssa 

kuljetusvakuutuksen osalta. Yhteistyössä eläkekassan ja Colemontin kanssa on myös 
kehitetty ratkaisu, jossa apteekeille tarjotaan kokonaisvaltaista vakuutus- ja 
riskienhallintapalvelua eläkekassan vastatessa eläkevakuuttamisesta. 
Työeläkevakuutusyhtiöt pystyvät tarjoamaan erilaisia vakuutuspaketteja, mihin 
eläkekassalla ei ole ollut mahdollisuutta, mutta Colemontin kanssa aloitettu yhteistyö 
poistaa tämän puutteen. Tosin jo pelkästään eläkekassan edullisuus on päihittänyt 
yhtiöiden ”edulliset” tarjoukset, sillä pärjätäkseen kilpailussa niiden tulisi tarjota muu 
vakuutusturva lähes ilmaiseksi. 

 
Colemont on kilpailuttanut syys-joulukuussa 2007 Suomen vakuutusmarkkinoilla 28 
apteekin vakuutusturvan varmistuakseen vakuutuksenantajien hinta/laatu -suhteesta. 
Tulokset olivat yllättävän hyviä. Joidenkin apteekkien vapaaehtoisten 
vahinkovakuutusten hinta aleni jopa puoleen aiemmasta. Keskimäärin hinta aleni noin 
neljänneksen. Lisäksi monen kohdalla havaittiin puutteita vakuutusturvassa, mikä 
voitiin samalla korjata. Myös lakisääteisten tapaturmavakuutusten hinnoittelussa oli 
jopa 20 %:n eroja vakuutusyhtiöiden välillä, vaikka kyseessä on valtakunnalliseen 
tapaturmatilastoon perustuva vakuutusmaksu. 
 
Eläkekassa suosittelee kääntymään vahinkovakuutusasioissa Colemontin puoleen. 
Uskomme, että tarjoustasot jopa paranevat, kun yhä useampi apteekki ryhtyy 
käyttämään palvelua. Eläkekassa hyötyy yhteistyöstä, paitsi jonkin verran 
taloudellisesti, myös pystymällä tarjoamaan itse ja kumppaninsa avulla 
kokonaisvaltaista ja edullista vakuutusturvaa apteekkialalle. 
 
Yhteyshenkilö Colemontilla on myyntipäällikkö Henri Kosonen, 
henri.kosonen@colemont.fi, gsm 040 - 352 4743. 
 
     Kari Joutsa 

 

mailto:henri.kosonen@colemont.fi
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Tärkeät määräpäivät 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.3.2008 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

31.3.2008 Vuoden 1. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

18.4.2008 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00 

23.4.2008 Kassankokous klo 17 

  1.5.2008 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.6.2008 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.6.2008 Vuoden 2007 lopullisen TEL -maksun eräpäivä 

30.6.2008 Vuoden 2. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

  1.8.2008 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.9.2008 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

30.9.2008 Vuoden 3. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

1.10.2008 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

15.11.2008 Aika varmistaa, että työsuhdeilmoitukset ajan tasalla 
vuosi-ilmoituksen listausta varten 

20.12.2008 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

15.1.2009 Vuoden 2008 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

15.1.2009 Vuosi-ilmoituksen palautuspäivä 

1.2.2009 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

 

Apteekkien Eläkekassan kassankokous 
  

 
Aika: Keskiviikko 23.4.2008 klo 17.00 
Paikka: Ravintola Tekniska, Eerikinkatu 2, Helsinki 

 
Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle 
sääntöjen 35 §:n mukaisesti kuuluvat asiat. 

 
Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua kokoukseen 
viimeistään perjantaina 18.4.2008 klo 16.00 joko  

 

• kirjeitse osoitteella Apteekkien Eläkekassa, 
Kalevankatu 13, 00100 HELSINKI, 

• puhelimitse numeroon (09) 612 6270, 

• faksilla numeroon (09) 6126 2710 tai  

• sähköpostilla osoitteeseen  
      marja.loponen@aekassa.fi 

 
Mahdollinen valtakirja on myös toimitettava kassalle viimeistään 
edellä mainittuun aikaan mennessä.  

  
 

Apteekkien Eläkekassa 
Hallitus 

mailto:marja.loponen@aekassa.fi
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Apteekkilaiset saavat työeläkeotteensa syksyllä 
 
 

  
 
 
 Eläkekassa lähettää työeläkeotteet syys-, loka- ja marraskuun aikana. Otteen saa 

jokainen, joka on tai on ollut yksityisalan työntekijä tai yrittäjä. Eläkekassalta otteen 
saavat ne, joiden ansiotyö on vakuutettu eläkekassassa vuoden 2007 lopussa. 

 
 Ote sisältää tiedot kaikista yksityisalan eläkettä kerryttävistä työsuhteista ja 

yrittäjätoiminnasta. Näiden työhistoriatietojen tarkastaminen on tärkeää, jotta eläke 
aikanaan määräytyy oikein. Otteen mukana lähetetään ohjeet korjattavien tietojen 
toimittamisesta. 

 
 Otteella näkyy ansaitun lakisääteisen eläkkeen määrä sekä yli 50-vuotiailla myös 

arvio vanhuuseläkkeen suuruudesta. Lisäeläkearviota otteella ei näy. 
 
 Jatkossa työeläkeote lähetetään vuosittain, joten sen avulla voi seurata 

työeläkkeensä kehittymistä. 
 
 Eläkekassa lähettää otteita arviolta 11 000 kappaletta. Toivomme saavamme 

tiedustelut ja palautteen niiden osalta kirjallisesti, jotta toimistomme puhelimet eivät 
ruuhkaantuisi ja samalla asiakaspalvelumme vaikeutuisi. 

 
      Sirpa Moilanen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


