
 
 

Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2011 
 
 Eläkekassan vuosi 2011 ylitti kaikki odotukset. Sijoitustulos oli kaikkien 

aikojen paras, yli 50 miljoonaa euroa, ja vakavaraisuus koheni lähes 45 
prosentilla. A-osaston siirto vakuutusyhtiöön sujui suunnitelmien 
mukaisesti, sekä vakuutetut että työnantajat hyötyivät osaston 
ylikatteesta. 

 
 Tervetuloa eläkekassan kassankokoukseen kuulemaan lisää vuoden 

2010 toiminnasta. Kokous pidetään 28.4.2011 klo 17 Helsingissä. 
 
Vuosi 2010 lyhyesti 
 Joulukuun tiedotteessa kerroimme, että vuodesta on varsin todennäköisesti 

tulossa varsin hyvä. Totesimme, että marraskuun lopussa kassan sijoitusten 
tuotto oli 9,7 %. Ennakoimme, että ellei mitään erityistä tapahdu, kassa 
palauttaa vakuutusmaksuja 1,2 % sen lisäksi, että ennakkomaksussa oli jo 0,3 
%:n hyvitys verrattuna kiinteään pientyönantajien maksuun. Joulukuu oli sitten 
sijoitusmarkkinoilla odottamattoman hyvä. Koko vuoden sijoitustulokseksi 
muodostui 13,1 %. Näin ollen voimme pysyä suunnitelmassa ja antaa 
hyvitystä yhteensä kolme miljoonaa euroa, mikä on keskimääräistä apteekkia 
kohden noin 4.800 euroa. 

 
 Eläkekassan sijoitustulos oli merkittävästi parempi kuin yhdelläkään 

eläkeyhtiöllä. Keskimäärin yhtiöiden tuotot olivat 10,4 % sijoittuen välille 8,0 – 
11,5 %. Kassan vakavaraisuusaste oli 35,5 %, kun parhaimpien yhtiöiden 
vakavaraisuus oli 30 %:n luokkaa. Kassan hyvä vakavaraisuus antaa 
mahdollisuuden tavoitella hyviä tuottoja jatkossa, joten tulevaisuudessakin on 
hyvä mahdollisuus jatkaa yhtiöitä edullisemmilla vakuutusmaksuilla. 

   
 

                

Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle 1.1.-31.12.2010 

Korkosijoitukset 7,9 %

Lainasaamiset 4,5 %

Joukkovelkakirjalainat 9,7 %

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1,9 %

Osakesijoitukset 23,3 %

Noteeratut osakkeet 24,7 %

Pääomasijoitukset 12,4 %

Noteeraamattomat osakesijoitukset 59,4 %

Kiinteistösijoitukset 10,9 %

Suorat kiinteistösijoitukset 6,8 %

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 22,8 %

Muut sijoitukset 6,3 %

Hedge fund -sijoitukset 6,2 %

Hyödykesijoitukset 9,9 %

Muut sijoitukset 0,0 %

Sijoitukset yhteensä
13,1 %



 
 
KUTSU KASSANKOKOUKSEEN 
 
 
 
 Apteekkien Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään torstaina 
 28.4.2011 kello 17.00 Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, Helsinki. 
 
 Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua kokoukseen viimeistään 
 tiistaina 26.4.2011 klo 12.00 kassalle joko 
 
  •    kirjeitse osoitteella Apteekkien Eläkekassa, Kalevankatu 13, 
       00100 HELSINKI, 
  •    puhelimitse  numeroon (09) 612 6270, 
  •    faksilla numeroon (09) 6126 2710 tai  
  •    sähköpostilla osoitteeseen outi.hukkanen@aekassa.fi 
 
 Mahdollinen valtakirja on myös toimitettava kassalle viimeistään edellä  
 mainittuun aikaan mennessä. 
 
 Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle sääntöjen 20 §:n 
 mukaan kuuluvat asiat. 
 
 Kassan hallituksen toimintakertomus, tasekirja ja tilintarkastuskertomus 
 ovat kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä 18.4.2011 lähtien 
 eläkekassassa. 
 
 
 
 APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN 
 HALLITUS       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apteekkien Eläkekassa 
Kalevankatu 13 
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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 


