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Toimitusjohtajan tervehdys 
 

Apteekkien 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 sama linja on jatkunut myös tänä vuonna.  
 

 Pyrimme jatkuvasti siihen, että toimintamme olisi laadukasta, palvelevaa, 
asiantuntevaa ja tuloksellista. Kassalla on osaava hallitus ja kokenut 
henkilöstö, joiden avulla toiminnan kehittämiselle on hyvät edellytykset myös 
jatkossa. 

    Hannu Hokka 
 
Vuosi 2015 ajankohtaista 
   
 Eläkekassan sijoitusten tuotto 30.9.2015 oli 0,7 % ja sijoitusriski eli volatiliteetti 

oli 5,5 %.  Eläkeyhtiöiden keskimääräinen tuotto oli 2,1 % ja riski 4,0 %. 
Kassan sijoitukset ovat tuottaneet loppuvuonna hyvin ja tuorein tuottoluku 
joulukuulta on 3,5 %. Kassan vakavaraisuusaste 30.9.2015 oli 32,0 % ja 
eläkeyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus oli 25,0 %. Kelpo 
vakavaraisuus luo pohjaa hyville tuotoille ja mahdollisuuksille ylläpitää 
kilpailukykyistä vakuutusmaksutasoa myös tulevaisuudessa.  

 
Varallisuuden jakauma 30.9.2015:
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Työhyvinvointia johtamalla -koulutus 
   

Eläkekassan kustantama koulutuskierros apteekkareille ja apteekkialan 
esimiehille käynnistyi 9.9.2015 Kouvolassa. Syksyn aikana pidettiin kaikkiaan 
seitsemän koulutuspäivää eri puolilla maata ja neljä tilaisuutta pidetään ensi 
vuoden puolella. Kouluttajina toimivat Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijat 
Hanna Pratsch ja Jarna Savolainen sekä eläkekassasta Sirpa Moilanen. 
Käytännönläheinen koulutus valottaa työhyvinvoinnin merkitystä apteekin 
taloudelle ja antaa työkaluja työhyvinvoinnin kehittämiseen yhteistoiminnassa 
henkilökunnan kanssa. Päivän aikana käydään läpi myös taustalla olevaa 
lainsäädäntöä ja työterveysyhteistyötä sekä pohditaan käytännön 
päivittäisjohtamista tapausesimerkkien avulla. Tutuksi tulee myös varhaisen 
tuen mallin ja työkykyjohtamisen merkitys.  
 
Olemme saaneet runsaasti positiivista palautetta koulutuksista. Suurin osa 
osallistujista katsoo tilaisuuden vastanneen odotuksia ja kertoo saaneensa 
hyödyllistä tietoa sekä valmiuksia ja vinkkejä johtamistyöhönsä.  
 
Noin 90 prosenttia palautekyselyyn vastanneista on valmis lähettämään 
työntekijöitänsä työhyvinvointikoulutukseen. Jatkossa onkin tarkoitus järjestää 
henkilöstölle suunnattua koulutusta. Tavoitteemme on kehittää myös heidän 
valmiuksiaan yhteistoiminnalliseen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tämä 
koulutuskierros on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2016.  
 
Ensi vuoden Työhyvinvointia johtamalla -koulutuspäivät ovat 19.1.2016 
Tampereella, 26.1.2016 Kuopiossa, 4.2.2016 Helsingissä ja 18.3.2016 
Oulussa. Tilaisuuskohtaiset kutsut ilmoittautumisohjeineen julkaistaan 
eläkekassan nettisivuilla ja mm. Salkussa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Tervetuloa koulutukseen! 

   
      Sirpa Moilanen 
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Vakuutusmaksut vuonna 2016 
   

Eläkekassan hallitus vahvisti vuoden 2016 TyEL -vakuutuksen 
ennakkomaksuksi 24 %. Eläkekassa antaa tässä hyvitystä ennakkoon 
yhteensä 1,1 % -yksikköä. Työntekijän maksut pysyvät ennallaan ja ovat siten 
5,70 % alle 53-vuotiaille ja 7,20 % yli 53-vuotiaille. Työnantajan maksuosuus 
on keskimäärin 18 %. 
 
Yrittäjien osalta vakuutusmaksun on vahvistanut sosiaali- ja terveysministeriö. 
 
TyEL -VAKUUTUKSEN VAKUUTUSMAKSU 2016 
 
Ennakkomaksu 24 % 
- sisältää työnantajan ja työntekijöiden osuudet 
Työntekijöiltä palkanmaksun yhteydessä perittävät työntekijän 
työeläkevakuutusmaksut ovat 
- alle 53-vuotiaat 5,7 % 
- 53 vuotta täyttäneet 7,2 % (täyttämistä seuraavan kuukauden alusta) 
 
YEL -VAKUUTUKSEN MAKSU 2016 
 
- alle 53-vuotiaat 23,6 % 
- 53 vuotta täyttäneet 25,1 % (täyttämistä seuraavan vuoden alusta) 

 
 

                

  



 
 
 
 
 

Tärkeät määräpäivät vuonna 2016 
 
 

  
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

20.12.2015 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

15.1.2016 Vuoden 2015 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

15.1.2016 Vuosi-ilmoitusten viimeinen palautuspäivä 

20.1.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.2.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.3.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

15.4.2016 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00 

20.4.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.4.2016 Kassankokous klo 17 

20.5.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.6.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.6.2016 Vuoden 2015 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä 

20.7.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.8.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  20.9.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.10.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.11.2016 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.12.2016 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 
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