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Toimitusjohtajan tervehdys 
 

Eläkekassa vastaa Suomen yksityisapteekkien lakisääteisestä eläketurvasta. 
Kassan toiminnan on oltava kilpailukykyistä muihin eläkevakuuttajiin nähden. 
Keskeisenä menestystekijänä on tarjota apteekkialalle lakisääteinen 
eläkevakuutus eläkeyhtiöitä edullisemmin. Tämä tavoite on toteutunut jo 
pitkään ja näin tapahtui myös viime vuonna.  
 
Kilpailukykyinen vakuutusmaksutaso edellyttää tuottoisaa sijoitustoimintaa ja 
hyvää riskienhallintaa. Kassan sijoitustuotto oli viime vuonna lähes samalla 
tasolla kuin eläkeyhtiöillä keskimäärin ja se toteutui alemmalla sijoitusriskillä. 
Kassan vakavaraisuus kehittyi suotuisasti ja on parempi kuin yhdelläkään 
eläkeyhtiöllä. Vakavaraisuuden vaaliminen ja kasvattaminen on tärkeää, koska 
sen avulla varmistetaan eläkkeiden maksu kaikissa taloustilanteissa.  
 

 Tervetuloa eläkekassan kassankokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2015 
klo 17 Helsingissä. 

 
 
Vuosi 2014 lyhyesti 
 

Kassan toiminta kehittyi viime vuonna suunnitelman mukaisesti. Pyrimme 
siihen, että toimintamme on laadukasta, palvelevaa, asiantuntevaa ja 
tuloksellista.  Kassalla on osaava hallitus ja asiantunteva henkilöstö, joiden 
avulla toiminnan kehittämiselle on suotuisat edellytykset myös jatkossa. 

   
Vakuutusmaksutaso oli palkkasummasta laskettuna apteekkityönantajille 0,8 
% keskimääräistä eläkeyhtiöiden myöntämää hyvitystä edullisempi. Tämä 
sisältää kassan antamaa hyvitystä yhteensä 1,7 miljoonaa euroa, mikä tekee 
keskimääräistä apteekkia kohden noin 2.820 euroa. 

 
 Eläkekassan sijoitukset tuottivat 6,4 % vuonna 2014 ja sijoitusriski eli 

volatiliteetti oli 2,3 %.  Eläkeyhtiöiden keskimääräinen tuotto oli 6,6 % ja riski 
2,7 %. Kassan vakavaraisuusaste oli 36,5 % ja eläkeyhtiöiden keskimääräinen 
vakavaraisuus oli 27 %. Kelpo vakavaraisuus luo pohjaa hyville tuotoille ja 
mahdollisuuksille ylläpitää kilpailukykyistä vakuutusmaksutasoa myös 
tulevaisuudessa.  

 



 
 

 
   

      Hannu Hokka 
 
 

Työhyvinvointia apteekkeihin -opas on julkaistu 
   

Apteekkialan työhyvinvointiryhmän valmistelema opas apteekkien 
työhyvinvointityön tueksi on julkaistu. Opas löytyy sähköisenä eläkekassan 
nettisivujen etusivulta, Salkku -tietopalvelusta sekä myös muiden 
työhyvinvointiryhmään kuuluvien tahojen sivuilta. Eläkekassa toimittaa 
painetun oppaan myöhemmin kaikille apteekeille. Oppaan sähköistä versiota 
tullaan jatkossa päivittämään. Toivomme, että saatte tämän uuden materiaalin 
kautta tukea arvokkaalle ja tärkeälle työllenne apteekkilaisten työhyvinvoinnin 
edistämiseen. Onnistuneen toiminnan tulokset tulevat näkymään 
sairauspoissaolojen vähentymisenä ja työurien pidentymisenä! 
 
Parhaillaan suunnittelemme apteekkareille ja proviisoreille suunnattua 
työkykyjohtamisen koulutusta, jotta työhyvinvointityö saataisiin hyvälle alulle 
mahdollisimman monessa apteekissa. Koulutustilaisuudet tulevat olemaan 
osallistujille maksuttomia ja niitä pyritään järjestämään eri puolilla maata. 
Ensimmäiset toteutuvat todennäköisesti jo tämän vuoden loppupuolella.  

 
Työterveyslaitos on julkaissut verkkokirjan Terveyttä ja työkykyä 
työterveysyhteistyöllä - opas pientyöpaikoille. Kelan ja Työterveyslaitoksen 
yhteistyössä laatimassa oppaassa kerrotaan työterveyshuollon tavoitteista, 
yhteistyöstä ja miten työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen 
toimintakäytäntö laaditaan. Suosittelemme tutustumaan oppaaseen! Se löytyy 
osoitteesta www.ttl.fi etusivun oikopoluista Verkkokirjat -osiosta. 

 
   
      Sirpa Moilanen 
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Sijoitustuotto sitoutuneelle pääomalle 2014 
  

 
Markkina-arvo 

Jakauma 
markkina-

arvoin 

Tuotto 
sitoutuneelle 
pääomalle 

Korkosijoitukset 126 388 246 23,0 % 4,0 % 

Lainasaamiset 2 260 490 0,4 % 8,0 % 

Joukkovelkakirjalainat 85 549 612 15,5 % 5,1 % 

Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 38 578 144 7,0 % 0,9 % 

Osakesijoitukset 210 226 593 38,2 % 9,4 % 

Noteeratut osakkeet 166 834 232 30,3 % 9,5 % 

Pääomasijoitukset 42 085 224 7,6 % 7,2 % 

Noteeraamattomat osakesijoitukset 1 307 137 0,2 % 128,6 % 

Kiinteistösijoitukset 150 652 609 27,4 % 6,4 % 

Suorat kiinteistösijoitukset 85 871 810 15,6 % 6,4 % 

Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 64 780 799 11,8 % 6,4 % 

Muut sijoitukset 62 961 365 11,4 % 3,3 % 

Absoluuttisen tuoton sijoitukset 57 677 216 10,5 % 5,2 % 

Hyödykesijoitukset 5 284 149 1,0 % -13,3 % 

Muut sijoitukset 0 0,0 % 0,0 % 

Sijoitukset yhteensä 550 228 813 100,0 % 6,4 % 

 

 

                  

 Tärkeät määräpäivät 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20.4.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

23.4.2015 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00 

28.4.2015 Kassankokous klo 17 

20.5.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.6.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.6.2015 Vuoden 2014 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä 

20.7.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.8.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  20.9.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.10.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.11.2015 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.12.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.1.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.2.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.3.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 



 
 
 
 
 
 
 
KUTSU KASSANKOKOUKSEEN 
 
 Apteekkien Eläkekassan varsinainen kassankokous pidetään tiistaina 
 28.4.2015 kello 17.00 Ravintola Tekniskassa, Eerikinkatu 2, Helsinki. 
 
 Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua kokoukseen viimeistään 
 torstaina 23.4.2015 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 vakuutusasiat@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 äänioikeutettujen nähtävinä 13.4.2015 lähtien eläkekassassa.  
 
 APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 
 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  
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