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Toimitusjohtajan tervehdys 
 

Apteekkien Eläkekassa vastaa Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien 
lakisääteisestä eläketurvasta. Keskeinen periaatteemme on, että kassan 
toiminta on kilpailukykyistä muihin eläkevakuuttajiin nähden. Siten voimme 
tarjota apteekkialalle lakisääteisen eläkevakuutuksen eläkeyhtiöitä 
edullisemmin. Tämä tavoite on toteutunut jo pitkään ja sama linja on jatkunut 
myös tänä vuonna.  
 

 Eläkeala uudistuu jatkuvasti. Pyrimme aina 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 
 
Pilotti työkykykoordinaattoripalvelusta jatkuu vuonna 2018 
 
 Eläkekassa jatkaa pilottia työkykykoordinaattoripalvelusta. Puheluja on 

vuoden 2017 aikana tullut sekä työntekijöiltä että työnantajilta. Palvelulle 
tuntuu siis olevan kysyntää. Pilottia jatketaan vielä vuosi 2018, jotta saisimme 
riittävästi tietoa ja kokemuksia jatkopäätösten pohjaksi.  

  
Vuonna 2018 palvelua hoitaa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Hanna 
Pratsch. Hän on meille monelle tuttu eläkekassan järjestämien 
koulutuskiertueiden kouluttajana. Hanna on ollut apteekkialan 
työhyvinvointiryhmän asiantuntijajäsenenä vuodesta 2013 lähtien, joten 
hänellä on hyvä näkemys työstä ja työolosuhteista apteekkialalla. 

 
Työkykykoordinaattori päivystää numerossa 050 313 7226 tiistaisin ja 
torstaisin klo 16.30 – 18 ja perjantaina aamulla klo 8 – 9. Sähköpostiin 
tyokykykoordinaattori@aekassa.fi voi jättää hänelle yhteydenottopyynnön tai 
viestin.  
 
Palvelulla tahdomme tukea apteekkeja tunnistamaan työssä suoriutumisen 
haasteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, antaa neutraalia ja 
luottamuksellista varhaisen vaiheen tukea ja ohjausta, auttaa löytämään 
oikeat ratkaisut ja ohjata oikeille poluille sekä samalla tukea työyhteisön 
yhteistoimintaa ja aloittaa tarvittaessa ammatillinen kuntoutus ajoissa. 
Tärkeänä tavoitteena on myös vähentää sairauspoissaoloja ja 
työkyvyttömyyskustannuksia. Ottakaa siis yhteyttä, kun työssä 
selviytymisessä ilmenee ongelmia. Palvelu on edelleen asiakkaillemme 
maksuton.  

     Sirpa Moilanen 
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Uusia vuokra-asuntoja Pasilaan 
 

Apteekkien Eläkekassa rakennuttaa 
uusia vuokra-asuntoja Pasilaan 
aivan Yleisradion Ison Pajan 
tuntumaan. Kesällä 2018 valmis-
tuvassa vuokrakohteessa, Asunto 
Oy Helsingin Väinämöisessä, on 
sijoittajina eläkekassan lisäksi 
Yleisradion eläkesäätiö ja Ässä-
Asunnot Oy.  

 
Kohteen harjannostajaisia vietettiin 
23. marraskuuta ja työt ovat 
edenneet hyvin ja aikataulusta 
edellä. Kohteen rakentajana toimii 
Jatke Uusimaa Oy. 

 
Viime aikoina eläkekassan 
kiinteistösijoitustoiminnassa on 
suosittu tämän kaltaisia 
yhteishankkeita, jotka mahdollistavat sijoittamisen suurempiin kohteisiin, kuin 
mihin eläkekassa voisi yksin sitoutua. Suoraan omistettujen yhteiskohteiden 
osalta päästään myös kiinteistösijoitus-rahastoihin verrattuna tehokkaampaan 
kustannus-rakenteeseen ja sitä kautta parempiin sijoitustuottoihin. 

 
Pasilan kohteeseen valmistuu 170 kpl vuokra-asuntoja, joiden keskipinta-ala 
on 40 m2. Huoneistokoot vaihtelevat 25,5 m2 huoneesta ja keittotilasta 58,0 m2 
kolmeen huoneeseen ja keittotilaan. Kaikissa huoneistoissa on parvekkeet, 
joista suurin osa on lasitettuja. Kiinteistö kellarikerroksessa sijaitsevassa 
autohallissa on pysäköintipaikat 87 autolle. 

 
Kohde sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien ja palveluiden äärellä 
kävelymatkan päässä Pasilan asemalta ja sen yhteyteen 2019 valmistuvasta 
kauppakeskus Triplasta. 

 
Kohteen ennakkomarkkinointi aloitetaan alkuvuodesta ja asunnoista 
kiinnostuneet voivat ilmoittautua osoitteeseen vuokraus@aekassa.fi . 
 
     Antti Jäntti 
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Vakuutusmaksut vuonna 2018 

Eläkekassan hallitus vahvisti vuoden 2018 TyEL -vakuutuksen 
ennakkomaksuksi 24,5 %. Eläkekassa antaa tässä hyvitystä ennakkoon 
yhteensä 0,8 % -yksikköä.  

 
Työntekijöiden maksut nousevat ja ovat vuonna 2018 seuraavat: 
- alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 6,35 % 
- 53-62-vuotiaat 7,85 %  
 
Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 17,4 %. 
 
Yrittäjien osalta vakuutusmaksun on vahvistanut sosiaali- ja terveysministeriö. 
Vuoden 2018 maksut ovat samat kuin vuonna 2017 eli ovat seuraavat: 
- alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 24,1 % 
- 53-62-vuotiaat 25,6 % 

      Sirpa Moilanen 
               

Tärkeät määräpäivät vuonna 2018 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

20.12.2017 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

15.1.2018 Vuoden 2017 loput työsuhdeilmoitukset eläkekassalle 

15.1.2018 Vuosi-ilmoitusten viimeinen palautuspäivä 

20.1.2018 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.2.2018 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.3.2018 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.4.2018 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.4.2018 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00 

25.4.2018 Kassankokous klo 17 Helsingissä ravintola Tekniska 

20.5.2018 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.6.2018 Vuoden 2017 lopullisen TyEL -maksun eräpäivä 

20.6.2018 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.7.2018 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.8.2018 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

  20.9.2018 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.10.2018 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 

20.11.2018 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.12.2018 TyEL -ennakkomaksun eräpäivä 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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