
  
 
 
 
 
 

Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2012 
 
 Eläkekassan vuotta 2011 leimasi osakemarkkinoiden turbulenssi.   

Kurssimuutokset olivat merkittäviä ja tämä vaikutti sijoitustoiminnan 
tuottoihin. Tuotot jäivät hieman miinukselle ollen kuitenkin kärkipäätä 
muihin eläkevakuuttajiin verrattuna. Kassan vakavaraisuus aleni hieman, 
mutta alenema oli vähemmän kuin eläkeyhtiöillä keskimäärin.   

 
Kassan tavoitteena on tarjota apteekkialalle eläkevakuutus eläkeyhtiöitä 
edullisemmin ja tavoite toteutui myös viime vuonna. Kassan 
vakavaraisuuden vaaliminen on keskeinen osa riskienhallintaa ja tässä 
onnistuttiin hyvin.  

 
 Tervetuloa eläkekassan kassankokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 

25.4.2012 klo 17 Helsingissä. 
 
 
 
Toimitusjohtajan tervehdys 
 

Kassan johdossa tapahtui viime vuoden syyskuussa vaihdos, kun 
pitkäaikainen toimitusjohtaja Kari Joutsa siirtyi eläkkeelle ja allekirjoittanut 
aloitti Karin ansiokkaan työn jatkajana. Voin ilokseni todeta, että muutos on 
sujunut hienosti ja olen alusta asti viihtynyt erinomaisesti tämän arvostetun 
eläkekassan toimitusjohtajan tehtävässä.  Kassalla on osaava hallitus ja 
asiantunteva henkilöstö, jonka avulla toiminnan kehittämiselle on hyvät 
edellytykset.    

 
 
 
Vuosi 2011 lyhyesti 
  

Kassan sijoitukset tuottivat - 2,1 % vuonna 2011. Voittoja kotiutettiin vuoden 
aikana kuitenkin niin, ettei lisävakuutusmaksuun ollut tarvetta. Maksutaso 
pysyi ennakkomaksujen mukaisena, missä oli jo huomioitu 0,2 %:n hyvitys 
verrattuna kiinteään pientyönantajien maksuun.  
 
Näin ollen pysyttiin hyvin suunnitelmassa ja antaa hyvitystä yhteensä 1,2 
miljoonaa euroa, mikä on keskimääräistä apteekkia kohden noin 1.880 euroa. 

 
 Eläkekassan sijoitustulos oli parempi kuin eläkeyhtiöllä keskimäärin. Yhtiöiden 

tuotot olivat välillä – 4,9 … – 1,6 % ja keskimäärin - 3,0 %. Kassan 
vakavaraisuusaste oli 28,8 %, kun parhaimpien yhtiöiden vakavaraisuus oli 25 



%:n luokkaa. Kelpo vakavaraisuus luo pohjan tavoitella hyviä tuottoja myös 
jatkossa. Siten tulevaisuudessakin on hyvä mahdollisuus ylläpitää 
kilpailukykyistä vakuutusmaksutasoa.  

   
 
 

      Hannu Hokka 

 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
Apteekkien tekemättömän työn kustannukset ja työhyvinvointipanostukset 
 

Apteekkien Eläkekassa ja Apteekkien Työnantajaliitto tekivät alkuvuodesta 

2011 yhteistyössä Hoffmanco International Oy:n kanssa selvityksen 

apteekkien tekemättömän työn kustannuksista ja panostuksista 

työhyvinvointiin. Selvitystä varten analysoitiin eläkekassan tilastoja kymmenen 

vuoden ajalta. Lisäksi lähetettiin apteekeille sähköinen kysely, johon vastasi 27 

prosenttia kyselyn saaneista. Saimme arvokasta tietoa apteekkialan 

käytännöistä ja kustannuksista, siitä lämpimät kiitokset kaikille vastanneille! 

 

Selvityksen mukaan noin 90 prosentissa apteekkeja seurataan 

sairauspoissaoloja. Omalla ilmoituksella saa olla poissa keskimäärin pari 

Sijoitusten tuotto sitoutuneelle pääomalle 1.1.-31.12.2011

Korkosijoitukset 1,3 %

Lainasaamiset 6,1 %

Joukkovelkakirjalainat 1,6 %

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 0,6 %

Osakesijoitukset -16,7 %

Noteeratut osakkeet -22,2 %

Pääomasijoitukset 4,6 %

Noteeraamattomat osakesijoitukset 6,6 %

Kiinteistösijoitukset 9,8 %

Suorat kiinteistösijoitukset 8,0 %

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 13,5 %

Muut sijoitukset -0,1 %

Absoluuttisen tuoton sijoitukset -0,5 %

Hyödykesijoitukset 3,3 %

Muut sijoitukset 0,0 %

Sijoitukset yhteensä -2,1 %



päivää noin 80 prosentissa pieniä apteekkeja (alle 10 työntekijää), 

suuremmissa tämä käytäntö oli harvemmin (noin 60 prosentissa). 

Työterveyshuolto on järjestettynä julkisella puolella 70 prosentilla pienistä 

apteekeista ja suurista apteekeista (yli 15 työntekijää) 46 prosentilla. Kaikilla 

paikkakunnilla ei käytännössä muuta vaihtoehtoa ole. Sairaanhoito sisältyi 

työterveyshuollon palveluihin noin puolella apteekeista. Varhaisen tuen malli 

oli käytössä suurista apteekeista melkein 80 prosentilla, mutta pienistä vain 

alle 30 prosentilla. Pidentyneisiin sairauspoissaoloihin puututtiin kuitenkin 64 

prosentissa pieniä apteekkeja, joten niissä varhainen tuki näyttää toimivan, 

vaikkei varsinaista mallia olisi sovittukaan. Mitä suurempi apteekki oli 

kyseessä, sitä todennäköisemmin oli hyödynnetty jotakin ammatillisen 

kuntoutuksen muotoa (esim. työkokeilu, työhönvalmennus, työkykyä ylläpitävä 

ja parantava valmennus). Osasairauspäivärahaa oli hyödynnetty vähän yli 10 

prosentissa apteekkeja. 

 

Sairauspoissaoloprosentti oli 3,0 ja keskimäärin sairauspoissaolokustannukset 

olivat vuodessa 1 091 euroa henkilöä kohden. Tapaturmavakuutusmaksu oli 

keskimäärin 200 euroa henkilö kohden vuodessa eli yli kolminkertainen 

työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamaan kustannukseen nähden (60 euroa 

henkeä kohden). Työkyvyttömyyseläkkeen syynä oli iäkkäämmillä ja 

vähemmän koulutetuilla todennäköisemmin tuki- ja liikuntaelinsairaus. 

Nuoremmilla ja enemmän koulutetuilla taas korostuivat mielenterveyteen 

liittyvät ongelmat. 

 

Selvityksen pohjalta on valmistumassa proviisori Leena Penttilän PD -työ, 

jonka aiheena on Työhyvinvoinnin kehittäminen ja työkykyjohtaminen 

apteekeissa. Siitä saamme tehdyn selvityksen lisäksi mainion pohjan 

suunnitellessamme työkykyä ylläpitävää tukitoimintaa apteekeille. 

 

Lisätietoja antaa Sirpa Moilanen, 09 – 6126 2723 tai 

sirpa.moilanen@aekassa.fi 

 
      Sirpa Moilanen 

 

Tärkeät määräpäivät 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.3.2012 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.4.2012 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy 

25.4.2012 Kassankokous klo 17 

  1.5.2012 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.6.2012 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.6.2012 Vuoden 2011 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä 

1.8.2012 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.9.2012 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

1.10.2012 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.12.2012 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

1.2.2013 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

mailto:sirpa.moilanen@aekassa.fi


 
 
KUTSU KASSANKOKOUKSEEN 

 
 Apteekkien Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään keskiviikkona 
 25.4.2012 kello 17.00 Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, Helsinki. 
 
 Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua kokoukseen viimeistään 
 perjantaina 20.4.2012 klo 16.00 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 16.4.2011 lähtien 
 eläkekassassa. 
 
 APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN 
 HALLITUS       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apteekkien Eläkekassa 
Kalevankatu 13 
00100 Helsinki  
Puhelin: (09) 6126 270 
Faksi:... (09) 6126 2710 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@aekassa.fi  
Päätoimittaja Hannu Hokka 
Tämä tiedotuslehtinen on luettavissa myös internetissä www.aekassa.fi 

mailto:outi.hukkanen@aekassa.fi

