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      20.3.2009 

 

Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2009  
 
 
Viime aikoina on käyty osittain kiivastakin keskustelua eläkeiän nostamisesta 
ja yleensä työuran pidentämisestä. Myös eläkelaitosten tuotot ja eläkevarojen 
riittävyys ovat saaneet runsaasti huomiota mediassa. Apteekkien Eläkekassan 
toimintapiirissä eläkkeelle siirtymisikä on merkittävästi korkeampi kuin 
valtakunnassa keskimäärin ja varojen sijoittamisen osalta eläkekassa on 
selviytynyt hieman keskiarvoa paremmin päihittäen suurimmat eläkeyhtiöt. 
Eläkekassan vakavaraisuus on myös finanssikriisin aikana säilynyt 
suhteellisesti ottaen hyvänä.  
 
Näistä aiheista ja tärkeistä päivämääristä lisää seuraavassa. Myös 
kassankokouskutsu on oheisena. 
 
 

Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tunnuslukuja 
 
 Helsingin Sanomien tiistain 17.3. taloussivuilla oli laaja katsaus eläkeyhtiöiden 

sijoitustoiminnasta ja sen muuttumisesta finanssikriisin myllerryksessä. Artikkelin 
mukaan suurimmilla yhtiöillä on selvä näkemysero osakkeista. Varma on vähentänyt 
osakesijoituksiaan myymällä lähes kaikki ulkomaiset sijoituksensa. Sen osakkeiden 
osuus putosi alle kymmeneen prosenttiin. Varma luottaa hedge-sijoituksiin, joita sillä 
oli melkein 14 prosenttia. Ilmarinen puolestaan uskoi edelleen osakkeisiin, joita 
salkussa oli lähes 30 prosenttia. Ilmarisella hedge-sijoituksia oli vain kolme 
prosenttia. 

 
 Apteekkien Eläkekassan allokaatiomuutokset on kuvattu viimeisen sivun taulukossa 
1. Osakesijoituksia on vähennetty merkittävästi, mutta niiden paino oli edelleen yli 20 
prosenttia. Myös korkosijoitukset ovat vähentyneet päinvastoin kuin eläkeyhtiöillä. 
Kiinteistösijoitusten osalta olimme samalla kasvutrendillä kuin yhtiöt, mutta 
kiinteistösijoitusten osuus kasvoi enemmän ja oli merkittävästi suurempi kuin 
yhdelläkään yhtiöllä.  

 
 Eläkekassan lakisääteisen B-osaston tuotto oli negatiivinen -14,7 prosenttia. 

Eläkekassan sijoitustuottojen erittely on taulukossa 2. Eläkeyhtiöiden keskimääräinen 
painotettu tuotto oli -15,2 prosenttia.  

 
 Eläkekassan vakavaraisuus eli toimintapääoman suhde vastuuvelkaan oli yhtiöitä 

korkeampi eli 18,9 prosenttia ja toimintapääoman suhde vakavaraisuusrajaan 2,9. 
Vakavaraisuusraja on sitä korkeampi, mitä enemmän laitoksella on riskipitoisia 
sijoituksia. Eläkekassan tämäkin suhdeluku on yhtiöitä paremmalla tasolla. Edellä 
olevat vakavaraisuusluvut ovat viime vuoden lopulla voimaan tulleen poikkeuslain 
mukaisesti laskettuja, joten ne eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien lukuihin. 
Pysyvän lainsäädännön perusteella laskettuna vakavaraisuus oli 14,1 prosenttia, 
mikä oli lähes kaksinkertainen parhaimpiin yhtiöihin verrattuna. Kaikki yhtiöt eivät 
ilmoittaneet Helsingin Sanomille toimintapääoman suhdetta vakavaraisuusrajaan 
pysyvän lainsäädännön mukaisesti laskettuna. Eläkekassan luku oli 1,9. Yhtiöiden, 
jotka luvun ilmoittivat, suhdeluku oli hieman päälle yhden. Eläkelaitokset, joilla  
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 suhdeluku on alle yhden, eivät voisi pysyvän lain mukaan jakaa hyvityksiä, joten 

ilmeisesti ilmoittamatta jättäneiden lukema ei ollut yli yhden. Kaikki yhtiöt kuitenkin 
jakoivat hyvityksiä. 

 
Vaikka eläkekassan kokonaistulos oli yhtiöiden tasolla, valitettavaa oli huono tulos 
korkosijoituksissa, mikä johtui siitä, että joukkovelkakirjalainoissa painotus oli 
yrityslainoissa. Myös rahamarkkinoiden tuotto oli negatiivinen, mikä johtui vuosi sitten 
keväällä ilmenneistä ongelmista ns. lyhyen koron rahastoissa. Kiinteistösijoitukset 
tuottivat hyvin johtuen mm. saaduista myyntivoitoista. Absoluuttisen tuoton 
sijoituksissa menestyimme myös merkittävästi yhtiöitä paremmin, yhtiöiden 
keskimääräinen tuotto niiden osalta oli – 23,5 prosenttia miinuksella. 

 
 Eläkekassan vakuutusmaksutasoista olemme jo informoineet tiedotteessamme 

joulukuussa (Eläkekassan vakuutusmaksut 2008 ja 2009, 18.12.2008). 
 
     Kari Joutsa 
 
 
Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä apteekkialalla koko maata korkeampi 
 
 Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on apteekkialalla selvästi korkeampi kuin 

Suomessa keskimäärin. Kaikkien eläkekassan toimintapiirissä vuonna 2008 
eläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 61,8. Maamme 
kaikkien työeläkkeelle siirtyneiden keskiarvoikä oli 58,4 (vuonna 2007).  

 
Naiset siirtyivät viime vuonna apteekkialalla eläkkeelle keskimäärin 61,5-vuotiaina ja 
miehet 63,7-vuotiaina. Vanhuuseläkkeelle naiset jäivät keskimäärin 64,1-vuotiaina ja 
miehet 66,5-vuotiaina. Apteekkialalla ei näiden tilastojen valossa ole suuria paineita 
eläkeiän nostolle. 

 
      Sirpa Moilanen 
 
 
Tunnetko ApteekkiTyky -kansion -kyselyn askelmittareiden voittajat  
 

Farmasian päivillä toteutettuun kyselyyn vastanneiden kesken arvotut Omron –
askelmittarit menivät seuraaville: Kaija Väyrynen Vaala, Henna Turunen Juankoski, 
Tiina Keränen Jyskä, Päivi Hakala Vähäkyrö ja Leila Salonen Porvoo. Iloisia askelia 
voittajille! ApteekkiTyky -kansio löytyy nettisivuiltamme Eläkkeet -osiosta. 
 

      Sirpa Moilanen 
 
 
Nähdään Apteekkaripäivillä 
 

Olemme mukana Apteekkaripäivillä 24.-25.4.2009 Marina Congress Centerissä. 
Löydät meidät toisesta kerroksesta. Tervetuloa! 
 

      Sirpa Moilanen 
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Tärkeät määräpäivät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kutsu kassankokoukseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.3.2009 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

31.3.2009 Vuoden 1. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

24.4.2009 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00 

29.4.2009 Kassankokous klo 17 

1.5.2009 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.6.2009 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.6.2009 Vuoden 2008 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä 

30.6.2009 Vuoden 2. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

1.8.2009 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.9.2009 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

30.9.2009 Vuoden 3. neljänneksen työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

1.10.2009 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

13.11.2009 Aika varmistaa, että työsuhdeilmoitukset ajan tasalla 
vuosi-ilmoituksen listausta varten 

20.12.2009 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

15.1.2010 Vuoden 2009 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

15.1.2010 Vuosi-ilmoituksen palautuspäivä 

1.2.2010 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

 
Apteekkien Eläkekassan kassankokous 

  
 

Aika: Keskiviikko 29.4.2009 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 24.4.2009 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 
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Taulukko 1 

 

Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) 31.12.2008

2008 %

Muutos 

%-

yksikköä

Korkosijoitukset 40,1 -4,4

Lainasaamiset 1,6 1,6

Jvk-lainat 28,8 2,5

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 9,7 -8,5

Osakesijoitukset 22,6 -8,1

Pörssiosakkeet 18,2 -8,3

Pääomasijoitukset 3,9 0,2

Noteeraamattomat osakkeet 0,5 0,0

Kiinteistösijoitukset 28,6 9,2

Suorat kiinteistösijoitukset 20,7 4,4

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 7,9 4,9

Muut sijoitukset 8,7 3,3

Hedge-sijoitukset 8,1 2,7

Hyvödykesijoitukset 0,6 0,6

Muut sijoitukset 0,0 0,0

Sijoitukset yhteensä % 100,0 0,0

Sijoitukset yhteensä, milj.euroa 339,3 -67,9 *

* Sijoitukset yhteensä, muutos miljoonaa euroa  
 
Taulukko 2 
 

Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle 1.1.2008-31.12.2008

Markkina-arvo

Jakauma 

markkina-arvoin

Tuotto 

sitoutuneelle 

pääomalle Volatiliteetti

Modifioitu 

Duraatio

Korkosijoitukset 136 042 283 40,1 % -6,0 % 4,5 % 3,89

Lainasaamiset 5 401 796 1,6 % 1,4 % -

Joukkovelkakirjalainat 97 791 852 28,8 % -6,3 % 4,1 % 4,58

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 32 848 636 9,7 % -5,9 % 8,9 % 0,06

Osakesijoitukset 76 687 104 22,6 % -40,1 % 18,4 %

Noteeratut osakkeet 61 687 042 18,2 % -44,0 % 22,8 %

Pääomasijoitukset 13 351 558 3,9 % -20,9 % 11,8 %

Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 648 504 0,5 % 0,7 % 4,2 %

Kiinteistösijoitukset 97 175 616 28,6 % 8,0 % 5,8 %

Suorat kiinteistösijoitukset 70 459 432 20,8 % 11,7 % 3,5 %

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 26 716 184 7,9 % -4,6 % 17,8 %

Muut sijoitukset 29 415 780 8,7 % -4,8 % 5,4 %

Absoluuttisen tuoton sijoitukset 27 415 780 8,1 % -5,1 % 5,7 %

Hyödykesijoitukset 2 000 000 0,6 % -0,9 % 1,6 %

Muut sijoitukset 0 0,0 % 0,0 % -

Sijoitukset yhteensä 339 320 783 100,0 % -14,7 % 5,8 %  
 
 Eläkeyhtiöiden edellä olevia vastaavat luvut ovat nähtävissä TELA:n sivuilla 

osoitteessa http://www.tela.fi/data/userpdf/Vuosi2008_tilanne_13.3.09.ppt 
 
 
 
 
 
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 

http://www.tela.fi/data/userpdf/Vuosi2008_tilanne_13.3.09.ppt

