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APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT
YLEISET MÄÄRÄYKSET
1 § Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus
1

Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens
Pensionskassa, englanniksi Pharmacy Pension Fund (Finland).

2

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3

Kassan toimintapiirin muodostavat Suomen Apteekkariliiton jäseninä olevat
apteekkioikeuden ja apteekkiluvan haltijat, heidän palveluksessaan olevat apteekissa
työskentelevät työntekijät ja kassan jäsenten perheenjäsenet. Kassan hallitus voi hyväksyä
toimintapiiriin otettavaksi myös muun mainittuun liittoon kuulumattoman farmasian alalla
toimivan tai muuten apteekkioikeuden ja -luvan haltijan toimintaan liittyvän työnantajan
palveluksessa olevat työntekijät sekä jäsenten perheenjäsenet edellyttäen, että
työnantajan toiminta on laajuutensa ja työntekijämääränsä osalta normaaliin
apteekkiliiketoimintaan verrattavaa.

4

Kassa toimii jakautuneena kahteen osastoon, joita nimitetään B-osastoksi ja C-osastoksi.

5

B-osaston tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (TyEL) ja työntekijän eläkelain
voimaanpanolaissa (TyELVpl) säädetyn eläketurvan antaminen. Lisäksi osasto vastaa
työntekijäin eläkelain (TEL) 11 §:n mukaisiksi lisäeduiksi rekisteröidyn lisäeläketurvan
mukaisista 31.12.2000 mennessä karttuneista vapaakirjoista ja alkaneista eläke-etuuksista.

6

B-osastossa tarkoitetaan omaisella henkilöä, jolla on TyEL:n ja TyELVpl:n säännösten
mukaan oikeus perhe-eläkkeeseen.

7

C-osaston tarkoituksena on yrittäjän eläkelaissa (YEL) säädetyn vähimmäiseläketurvan
mukaisten etujen antaminen.

8

C-osastossa tarkoitetaan omaisella henkilöä, jolla on YEL:n säännösten mukaan oikeus
perhe-eläkkeeseen.

9

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92;
VKL).

KANNATTAJAOSAKKUUS JA JÄSENYYS
2 § Kannattajaosakas
1

Suomen Apteekkariliiton jäsen katsotaan liittyneeksi kassan B-osaston
kannattajaosakkaaksi annettuaan kassan hallitukselle sen hyväksymän kirjallisen
sitoumuksen näiden sääntöjen mukaisesta kannatusmaksujen suorittamisesta.

2

Kassan hallitus voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä 1 §:n 3 momentin mukaisen
muunkin työnantajan kannattajaosakkaaksi.

3

Kannattajaosakkaalla on oikeus erota kassasta maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun
viimeisenä päivänä, jolloin vakuutus lakkaa samasta ajankohdasta. Osakkaan on
ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti kassalle viimeistään kolme kuukautta ennen
eroamispäivää.

4

Eroaminen eläkekassasta ei kuitenkaan ole mahdollista ennen kuin vähintään vuosi on
kulunut kannattajaosakkaan liittymisestä eläkekassaan.
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5

Eläkekassasta eroavan kannattajaosakkaan on selvitettävä, että hän on järjestänyt
työntekijöilleen muulla tavoin TyEL:n mukaisen eläketurvan siitä lukien, kun vakuutus
päättyy.

6

Kannattajaosakkaan järjestämä vakuutus eläkekassassa päättyy osakkaan lakatessa
kuulumasta toimintapiiriin. Mikäli työnantaja on edelleen vakuuttamisvelvollinen, on kassan
tehtävä vakuutuksen päättymisestä erikseen ilmoitus Eläketurvakeskukselle.

7

Osakkaan on erottava tai eläkekassan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin osakkaan
erottamiseksi eläkekassasta, kun osakkaan toimintapiiriin kuulumisen edellytykset eivät
enää täyty.

8

Kannattajaosakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi eläkekassasta,
lopettaessaan toimintansa, joutuessaan konkurssitilaan sekä, jos eläkekassa niin vaatii:
hakiessaan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaista saneerausmenettelyä,
lopettaessaan maksunsa tai, kun sen omaisuutta on ulosmitattu, heti suorittamaan
eläkekassalle määrän, jolla vastuuvelka sen osalta ylittää sanottua vastuuvelkaa
kattamassa olevat varat. Sen lisäksi osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan
erotetuksi TyEL -toimintaa harjoittavasta eläkekassasta täydentämään vastuun siirron
yhteydessä siirrettävää vakavaraisuuspääomaa vakuutuskassalain 132 §:n 3 momentissa
tarkoitetuissa tilanteissa.

9

Eläkekassaan liittyvä osakas on TyEL -toiminnan osalta velvollinen täydentämään
eläkekassan vastuun siirron, eläkesäätiön vakuutustoiminnan tai työeläkevakuutusyhtiön
työnantajakohtaisen vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää
vakavaraisuuspääomaa vakuutuskassalain 134 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.

10 Osakkaan erotessa tai erotettaessa osakas eläkekassasta siirretään vastuun siirron
yhteydessä vastaanottavalle vakuutuslaitokselle eroavaan osakkaaseen liittyvät
vakuutuskassalain 79 §:ssä tarkoitettu vastuuvelka ilman lisävakuutusvastuuta laskettuna
ja niitä vastaavat varat. TyEL -toiminnan osalta vastaanottavalle eläkelaitokselle siirretään
lisäksi vakavaraisuuspääomaa vakuutuskassalain 132 §:n 3 momentin mukaisesti. Muut
varat ja vakavaraisuuspääoma jäävät eläkekassaan.
3 § B-osaston jäsen
1

B-osaston jäsen on jokainen kannattajaosakkaaseen työsuhteessa oleva kassan
toimintapiiriin kuuluva työntekijä, jolle kannattajaosakas on TyEL:n perusteella velvollinen
järjestämään eläketurvan, jollei TyELVpl 4 §:n säännöksistä muuta johdu.

2

Jäsen eroaa B-osastosta TyEL -työsuhteen kannattajaosakkaaseen päättyessä.
4 § C-osaston jäsen

1

C-osaston jäseneksi on oikeutettu liittymään jokainen Suomen Apteekkariliiton jäsenenä
oleva apteekkari, joka YEL:n mukaan on velvollinen järjestämään mainitussa laissa
tarkoitetun eläketurvan taikka jolle voidaan myöntää YEL:n 113 §:ssä tarkoitettu
vapaaehtoinen vakuutus. C-osaston jäseneksi on oikeutettu liittymään myös Suomen
Apteekkariliiton jäsenenä olevan apteekkarin perheenjäsen, joka osallistuu apteekissa
tehtävään työhön ja joka YEL:n mukaan on velvollinen järjestämään mainitussa laissa
tarkoitetun eläketurvan taikka jolle voidaan myöntää tässä momentissa tarkoitettu
vapaaehtoinen vakuutus. C-osaston jäseneksi tulevan on tehtävä siitä kirjallinen hakemus
kassan hallitukselle. Hakemukseen tulee liittää kassan hallituksen vaatimat selvitykset. Cosastoon liittyneeksi katsotaan myös sellainen kassan toimintapiiriin kuuluva yrittäjä, jonka
vakuutuksen Eläketurvakeskus (ETK) on määrännyt järjestettäväksi kassassa.

2

C-osastoon liittymisen katsotaan tapahtuneen aikaisintaan hakemuksen saapumispäivästä
lukien. Vakuutus koskee kaikkea C-osaston jäsenen harjoittamaa YEL:ssa tarkoitettua
toimintaa. Vakuutus koskee, jollei kysymyksessä ole YEL:n 113 §:ssä tarkoitettu vakuutus,
myös sanotussa laissa tarkoitettua sellaista toimintaa, joka on tapahtunut jo ennen
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vakuutuksen alkamista osastossa, mikäli lain edellyttämää eläketurvaa ei tämän toiminnan
osalta ole aikaisemmin erikseen järjestetty.
5 § C-osaston jäsenen eroaminen
1

Vakuutus C-osastossa päättyy, jos jäsen lakkaa kuulumasta kassan toimintapiiriin. Kassan
tulee ilmoittaa jäsenelle vakuutuksen päättymisestä ja vakuutus päättyy tällöin sen
kalenterivuoden lopussa, joka lähinnä seuraa kolmen (3) kuukauden kuluttua sanotusta
ilmoituksesta. Jos tällöin YEL:n alainen toiminta jatkuu ja jos eläketurva ei ole järjestetty
muussa eläkelaitoksessa, on kassan tehtävä ETK:lle erikseen ilmoitus vakuutuksen
päättymisestä. Jos C-osaston jäsen lopettaa YEL:n alaisen toimintansa päättyy hänen
vakuutuksensa C-osastossa samalla hetkellä kuin vakuuttamisvelvollisuus.

2

Sen lisäksi mitä 1 momentissa on sanottu, lakkaa YEL 113 §:ssä tarkoitettu vapaaehtoinen
vakuutus C-osaston jäsenen mainitussa laissa tarkoitetun toiminnan päättyessä. Niin ikään
vakuutus lakkaa sinä ajankohtana, josta lukien jäsen on pakollisesti vakuutettava YEL:n
mukaan. Vapaaehtoisen vakuutuksen lakkaamisen aiheuttaneesta olosuhteen
muutoksesta on jäsenen viipymättä kirjallisesti ilmoitettava kassalle.

3

Jäsenellä on oikeus erota C-osastosta noudattamalla soveltuvin osin osakasta koskevia 2
§:n 3 ja 4 momentin määräyksiä.

4

Jos YEL:n 113 §:ssä tarkoitetun vapaaehtoisen vakuutuksen ottanut jäsen tulee
maksukyvyttömäksi tai laiminlyö vakuutusmaksun suorittamisen, on kassalla oikeus erottaa
jäsen C-osastosta kuukauden kuluttua irtisanomisesta lukien.
6 § B-osaston kannatusmaksu

1

B-osaston kannatusmaksu määrätään sen suuruiseksi, että
- se yhdessä TyEL- ja TyELVpl:n mukaiselle eläketurvalle tulevien, laskuperusteiden
mukaan määräytyvien sijoitus- ja muiden tuottojen lisäksi riittää TyEL- ja TyELVpl eläketurvasta aiheutuvien eläkemenojen, vastuuvelan muutosten ja muiden TyEL- ja
TyELVpl eläketurvalle kuuluvien kulujen peittämiseen, sekä myös
- B-osaston lisäeläketurvalle kuuluvien sijoitus- ja muiden tuottojen ja B-osaston
lisäeläketurvan mahdollisen yli- tai alijäämän kanssa riittää B-osaston lisäeläketurvan
maksettujen eläkkeiden, vastuuvelan muutoksen ja muiden kulujen kustantamiseen.

2

Kannattajaosakas suorittaa kannatusmaksua maksamansa peruseläketurvan
palkkasumman suhteessa.

3

B-osaston jäsenen TyEL:n mukaisesta työntekijän työeläkevakuutusmaksusta on voimassa
mitä laissa säädetään.
7 § C-osaston jäsenmaksut

1

C-osaston jäsen suorittaa kassalle vuosittain jäsenmaksun, joka lasketaan sosiaali- ja
terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

2

Kassa palauttaa C-osaston jäsenille hallituksen päätöksen mukaisesti sen osan
jäsenmaksun perusteiden mukaisesta hoitokustannusosasta, jota ei ole tarvittu C-osaston
liikekustannuksiin. Osaston liikekustannuksiksi katsotaan tällöin kassan B- ja C-osaston
liikekustannuksista se osa, mikä on kassan perusteiden mukaisen C-osaston
hoitokustannusosan suhde perusteiden mukaisien B- ja C-osaston hoitokustannusosien
summaan. Kassan liikekustannuksiksi katsotaan lakisääteiset maksut, hoitokulut, poistot
käyttöomaisuudesta ja välittömät verot. Palautettava määrä on kassan velkaa C-osaston
jäsenille.
8 § Vakuutusmaksujen suorittaminen kassalle

1

Kannattajaosakas suorittaa kannatusmaksut kassalle kassan hallituksen tarkemmin

4 (10)

määräämällä tavalla. Kassalla on oikeus periä vakuutusmaksujen ennakkoa.
2

Kassalla on oikeus periä 7 §:ssä tarkoitettu C-osaston jäsenmaksu kalenterivuosittain
yhdessä tai useammassa erässä. Ensimmäiseen maksuerään sisällytetään myös
vakuutuksen voimaan tuloa edeltäneeseen aikaan kohdistuva jäsenmaksu lisättynä YEL:n
10 §:n 4 momentissa tarkoitetulla sijoitusten tuottoprosentin mukaisella korolla.

3

C-osaston jäsen on vastuussa samassa yrityksessä työskentelevien C-osastoon kuuluvien
perheenjäsentensä 7 §:ssä tarkoitetusta jäsenmaksusta niin kuin omasta velastaan. Jos
YEL:n mukaista yrittäjätoimintaa harjoitetaan yhtymänä tai yhteisönä, vastaa myös se
tähän toimintaan perustuvista osakkaittensa vakuutusmaksuista niin kuin omasta
velastaan.
9 § Vakuutusmaksujen laiminlyönti

1

Jos kannattajaosakas laiminlyö 8 §:ssä mainitut tehtävät, kassan on viipymättä ryhdyttävä
toimenpiteisiin erääntyneiden vakuutusmaksujen perimiseksi.

2

Jos B- ja C-osaston maksua, joksi katsotaan myös ennakko, ei ole suoritettu viimeistään
eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä maksun suorituspäivään TyEL 164 §:ssä
tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorolla.

3

B- ja C-osaston maksu, jota ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, voidaan korotettuna 2
momentin mukaisesti viivästyskorolla TyEL 159 §:n nojalla ulosmitata ilman tuomiota tai
päätöstä.

4

Jos C-osaston maksu maksetaan viivästyneenä, katetaan suorituksella ensin maksamatta
oleva pääoma ja siitä ylimenevällä osalla kuoletetaan viivästyskorkoja. Ellei suoritus kata
koko pääomaa, jaetaan suoritus korkoon ja pääomaan samassa suhteessa kuin mitä ne
ovat koko saatavan yhteismäärästä. Samaa jakotapaa noudatetaan myös silloin, jos
osakas on maksanut oma-aloitteisesti eläkekassalle ulosotossa olevan vakuutusmaksun.

5

Jos eläkekassa saa vakuutusmaksun ulosoton välityksellä, katetaan suorituksesta ensin
maksamatta olevat viivästyskorot ja sen jälkeen maksamaton pääoma
laiminlyöntikorotuksineen.

6

Jos eläkekassan oikeus C-osaston maksun saamiseen on menetetty vakuutusmaksun
vanhentumisen vuoksi, vähennetään siltä kalenterivuodelta, jolta vakuutusmaksu on
vanhentunut, eläkkeen perusteena olevaa työtuloa ottaen huomioon saamatta jääneet
vakuutusmaksut.

B-OSASTON ETUUDET
10 § B-osaston etuudet
1

Työntekijällä, joka on tai on ollut kassan B-osaston jäsen, on työsuhteensa perusteella
oikeus saada kassalta TyEL:n ja TyELVpl:n mukaisia etuuksia.

2

B-osaston mukaisten etujen määräämisperusteet ja suuruus sekä niiden hakeminen ja
suorittaminen määräytyvät näiden sääntöjen, TyEL:n ja TyELVpl:n sekä niiden nojalla
annettujen asetusten mukaisesti.

3

B-osaston lisäeläketurvan jäseninä 31.12.2000 olleilla on oikeus TEL:n 11 §:n mukaisesti
rekisteröidyn lisäeläketurvan mukaiseen mainittuun aikaan mennessä karttuneeseen
vapaakirjaan.

C-OSASTON ETUUDET
11 § C-osaston etuudet
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1

C-osastossa vakuutettuna olevalla tai olleella jäsenellä on oikeus saada kassalta YEL:n
vähimmäisehtojen mukaisia etuuksia.

2

C-osaston mukaisten etujen määräämisperusteet ja suuruus sekä niiden hakeminen ja
suorittaminen määräytyvät näiden sääntöjen, YEL:n sekä sen nojalla annettujen asetusten
mukaisesti.

B- JA C-OSASTOA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ
12 § Eläkkeiden hakeminen
1

Eläkkeensaajan on vaadittaessa esitettävä eläkekassalle selvitys siitä, että hän edelleen
täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut mainittuja
selvityksiä eläkekassalle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa, asia voidaan ratkaista
käytettävissä olevilla tiedoilla.

2

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija tai saaja on velvollinen eläkekassan määräyksestä
käymään työkyvyttömyyden selvittämistä varten tutkittavana eläkekassan nimeämän
lääkärin luona tai eläkekassan osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.
Eläkekassa korvaa tällöin tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset, joihin luetaan myös
kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuullinen päiväraha toiselle paikkakunnalle
määräyksen mukaisesti tehdystä matkasta.

3

Jos eläkkeensaaja tai -hakija ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy 2 momentissa
tarkoitetusta tutkimuksesta, hakemus tai jo myönnetyn eläkkeen maksaminen voidaan
saadun selvityksen nojalla ratkaista.
13 § Eläkkeen maksaminen

1

Eläkkeiden maksaminen määräytyy TyEL:n ja TyELVpl:n mukaisesti.

2

Eläkkeen viivästyessä eläkekassa maksaa B-osaston mukaisen eläkkeen korotettuna TyEL
115 ja 116 §:issä säädetyllä tavalla.

VASTUUVELKA
14 § Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu sekä vararahasto
1

Kassalla on sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan laskettavat Bja C-osaston vakuutusmaksuvastuut ja korvausvastuut.

2

Vakuutusmaksuvastuu vastaa voimassa olevissa sitoumuksissa tarkoitetuista tulevista
vakuutustapahtumista johtuvien suoritusten ja näistä sitoumuksista aiheutuvien muiden
menojen pääoma-arvoa vähennettynä tulevien vakuutusmaksujen pääoma-arvolla. Bosaston vakuutusmaksuvastuuna pidetään myös vakavaraisuuden ylläpitoon tarkoitettua
lisävakuutusvastuuta.

3

Korvausvastuu vastaa sattuneiden vakuutustapahtumien johdosta suoritettavia,
maksamatta olevia korvaus- ja muita määriä sekä runsasvahinkoisten vuosien varalta
vastuuopillisesti laskettavaa tasoitusmäärää.

4

Lisäksi kassalla on vararahasto, jota kartutetaan niin kuin vakuutuskassalaissa on
säädetty. Kassankokous voi päättää muunkin rahaston muodostamisesta kassalle erityistä
tarkoitusta varten ottaen kuitenkin huomioon, että kassa ei saa harjoittaa sen tarkoitukselle
vierasta toimintaa ja että sen varoja ei saa käyttää sen toiminnalle vieraaseen
tarkoitukseen.

HALLINTO
15 § Kassankokous
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1

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella kassan
jäsenellä ja kannattajaosakkaalla on oikeus osallistua.

2

Kassankokous on pidettävä kassan kotipaikassa.

3

Kassankokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen käyttää oikeuttaan
kassankokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehenä voi toimia
ainoastaan toinen kassan jäsen. Yksi henkilö voi kokouksessa edustaa toisia jäseniä
kuitenkin enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta jäsenten
kokonaisäänimäärästä.

4

Kannattajaosakkaalla on yhtä monta ääntä kuin osakkaan palveluksessa oli kassan jäseniä
edellisen kalenterivuoden päättyessä. Kannattajaosakkailla ei saa kassankokouksessa
kuitenkaan olla suurempaa äänimäärää kuin kokouksessa edustettuina olevien jäsenten
äänimäärä on yhteensä. Tällöin kannattajaosakkaiden yhteistä äänimäärää vähennetään
kunkin kannattajaosakkaan äänimäärän mukaisessa suhteessa. Kannattajaosakas on
oikeutettu valtakirjalla edustamaan kokouksessa toisia kannattajaosakkaita, kuitenkin
enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustettuina olevista
kannattajaosakkaiden äänistä.

5

B-osaston jäsen älköön osallistuko C-osastoa koskevaan päätöksentekoon ja C-osaston
jäsen B-osastoa koskevaan päätöksentekoon.

6

Jäsenen asiamiehen ja kannattajaosakkaan äänioikeuden käyttäjän tulee esittää päivätty ja
yksilöity valtakirja.
16 § Kassankokouksen päätökset

1

Kassankokous valitsee kassankokouksen puheenjohtajan.

2

Päätökset kassankokouksessa tehdään, jollei vakuutuskassalaista tai näistä säännöistä
muuta johdu, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

3

Päätös, joka koskee sääntöjen muuttamista, on pätevä vain, jos äänioikeutetut, joilla on
vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa edustetuista äänistä, ovat sitä kannattaneet.
Sama vaatimus koskee kassan selvitystilaan asettamista ja kassan purkamista muussa
kuin lain edellyttämässä tapauksessa sekä sulautumista koskevan sopimuksen
hyväksymistä.

4

Vaalit on toimitettava suljetuin lipuin, jos vähintään kaksi äänioikeutettua sitä vaatii.
17 § Kassankokouksessa käsiteltävät asiat ja ilmoittautuminen kokoukseen

1

Kassankokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

2

Asiasta, jossa ei ole noudatettu lain tai näiden sääntöjen kokouskutsua tai asiakirjan
nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden jäsenten
ja osakkaiden suostumusta, joita laiminlyönti koskee. Jos asia lain tai näiden sääntöjen
mukaan on kokouksessa käsiteltävä, saa kassankokous päättää siitä, vaikkei asiaa ole
mainittu kokouskutsussa. Kassankokous voi niinikään aina päättää ylimääräisen
kassankokouksen koolle kutsumisesta määrättyä asiaa käsittelemään.

3

Jäsenellä ja kannattajaosakkaalla on oikeus saada haluamansa asia kassankokouksen
käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4

Kassan jäsenen ja kannattajaosakkaan on saadakseen osallistua kassankokoukseen
ilmoittauduttava kassalle kokouskutsussa mainitulla tavalla viimeistään kutsussa mainittuna
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päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta.
18 § Kassankokouksen pöytäkirja
1

Kassankokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään saapuvilla olleet
äänioikeutetut, heidän äänimääränsä, tehdyt ehdotukset, toimitetut äänestykset ja
äänestyksen tulos sekä kokouksen päätökset. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja
vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun äänioikeutetun tarkastettava ja
allekirjoitettava.

2

Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä kassan toimistossa
jäsenten ja kannattajaosakkaiden nähtävänä.
19 § Kassankokouksen ajankohdat

1

Varsinainen kassankokous pidetään joka vuosi viimeistään huhtikuussa.

2

Ylimääräinen kassankokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.

3

Ylimääräinen kassankokous on niin ikään pidettävä, jos kassankokouksessa
äänioikeutetut, joilla on vähintään yksi kymmenesosa äänioikeutettujen yhteenlasketusta
äänimäärästä, tai Vakuutusvalvontavirasto taikka kassan tilintarkastaja sitä kirjallisesti
vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
20 § Varsinainen kassankokous

1

Varsinaisessa kassankokouksessa:
1. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
2. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä;
4. päätetään muista asioista, joihin edellisen toimintavuoden hallinto ja tilinpito antavat
aihetta;
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajain palkkiot;
7. toimitetaan erovuoroisten hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali;
8. toimitetaan tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali; sekä;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

2

B-osaston jäsenten valittavien hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien vaaliin älköön Cosaston jäsen ja kassan kannattajaosakas osallistuko, älköönkä toisaalta B-osaston jäsen
osallistuko C-osaston jäsenten ja kassan kannattajaosakkaiden valittavien hallituksen
jäsenten ja tilintarkastajien vaaliin.
21 § Kutsu kassankokoukseen

1

Kutsu kassankokoukseen on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi
viikkoa ennen 17 §:n 4 momentin mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää. Jos päätöksen
tekeminen kassankokouksessa käsiteltävässä asiassa siirretään jatkokokoukseen, on
siihen toimitettava eri kutsu, jos kokous pidetään myöhemmin kuin neljän viikon kuluttua.
Jos päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että päätös tehdään kahdessa kokouksessa,
ei kutsua jälkimmäiseen kokoukseen saa toimittaa ennen kuin edellinen kokous on pidetty.
Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.

2

Kutsu ylimääräiseen kassankokoukseen on toimitettava neljäntoista päivän kuluessa 19
§:n 3 momentissa tarkoitetun vaatimuksen esittämisestä.

3

Kokouskutsu toimitetaan sanomalehti-ilmoituksella, joka on julkaistava yhdessä
pääkaupungissa ilmestyvässä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä
sanomalehdessä. Jos kassankokouksessa käsitellään kassan sääntöjen muuttamista, on
muutoksen pääasiallinen sisältö mainittava kokouskutsussa.
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4

Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan kassankokouksen määräämällä tavalla.

5

Milloin kassankokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, on tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tai
niiden jäljennökset pidettävä vähintään viikon ajan ennen kokousta kassan toimistossa
kassankokouksessa äänioikeutettujen nähtävinä. Vastaavasti on meneteltävä, mikäli
kassankokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista koskevaa asiaa. Nähtävillä olosta
on ilmoitettava kokouskutsussa.
22 § Hallituksen kokoonpano

1

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla
henkilökohtainen varajäsen. B-osaston jäsenet valitsevat kolme varsinaista jäsentä
varajäsenineen sekä C-osaston jäsenet ja kassan kannattajaosakkaat kolme varsinaista
jäsentä varajäsenineen. Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 64 vuotta.

2

Jos hallituksen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen varajäsenensä
kutsuttava hänen tilalleen. Mikäli henkilökohtainen varajäsen on estynyt saapumasta
kokoukseen, toimivat muut saman ryhmän varajäsenet hänen varajäseninään
kassankokouksen määräämässä järjestyksessä.

3

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa
joka vuosi vuoron mukaan yksi B-osaston jäsenten sekä yksi C-osaston jäsenten ja kassan
kannattajaosakkaiden valitsema jäsen ja heidän henkilökohtainen varajäsenensä.

4

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy uuden vaalin toimittavan kassankokouksen
päättyessä.
23 § Hallituksen järjestäytyminen

1

Hallituksella tulee olla puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka hallitus valitsee
keskuudestaan vuosittain. Puheenjohtajan tulee olla kannattajaosakkaiden edustaja.

2

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii.

3

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme
(3) muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee muissa asioissa
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Tehtäessä päätöstä sijoitustoiminnan
periaatteista vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan
määräenemmistö.
24 § Hallituksen tehtävät

1

Hallitus edustaa kassaa sekä huolehtii kassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta
järjestämisestä.

2

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. päättää kassan hoidon järjestämisestä, ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja muut kassan
toimihenkilöt sekä määrätä heidän toimenhoitonsa ehdoista ja heidän tehtävistään;
2. päättää kassan varojen sijoittamisesta ja 28 §:ssä mainittujen lainojen ottamisesta;
3. huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty;
4. ratkaista eläkettä koskevat asiat, ellei hallitus ole antanut ratkaisuoikeutta
toimitusjohtajalle tai jollekin kassan toimihenkilölle;
5. kutsua koolle kassankokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat;
6. antaa kassan nimenkirjoitusoikeus 27 §:n mukaisesti;
7. tehdä toimintakertomuksessa esitys kassan yli- tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi.
8. laatia eläkekassan sijoitussuunnitelma ja tarvittaessa kassan toimintapääomaan liittyvät
suunnitelmat.
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25 § Hallituksen kokouspöytäkirja
1

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen
puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään seuraavassa
hallituksen kokouksessa.
26 § Toimitusjohtaja

1

Kassan toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan on huolehdittava, että
kassan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Toimitusjohtajalla on oikeus edustaa kassaa sellaisessa asiassa, joka VKL:n 33 §:n
mukaan kuuluu hänen tehtäviinsä.
27 § Kassan nimen kirjoittaminen

1

Kassan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen tai hallituksen
valtuuttaman kassan toimihenkilön kanssa.
28 § Kassan varat ja lainanotto

1

Kassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kassan maksuvalmiutta
silmällä pitäen. Kassan varoja ei saa käyttää kassan toiminnalle ilmeisesti vieraaseen
tarkoitukseen.

2

Kassa saa ottaa lainaa ainoastaan VKL 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa.
Lainojen yhteismäärä ei saa ilman Finanssivalvonnan suostumusta olla suurempi kuin
neljän (4) kuukauden aikana eläkesuorituksiin tarvittava määrä. Eläkesuorituksiksi
katsotaan tällöin maksettavana olevat eläkkeet ja vastuunjakokorvaukset.
29 § Tilinpäätös

1

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

2

Kultakin tilikaudelta on laadittava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ja
Finanssivalvonnan antamien määräysten mukainen tilinpäätös, joka on jätettävä
tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen varsinaista kassankokousta.
30 § Tilintarkastajat

1

Kassalla tulee olla yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla
tilintarkastuslaissa säädettyjä hyväksyttyjä tilintarkastajia.

2

Kassankokous valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuodeksi kerrallaan.
Tilintarkastajaksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 64 vuotta. Tilintarkastajaksi
valitulle tilintarkastusyhteisölle ei valita varatilintarkastajaa.

3

Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, tämän on ilmoitettava kassalle, kenellä
on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Päävastuullisella tilintarkastajalla on oltava
vähintään sama kelpoisuus kuin tilintarkastusyhteisöllä.
31 § Tilintarkastus

1

Tilintarkastajan toimikausi on kuluva tilikausi. Toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen kassankokouksen päätyttyä.

2

Tilitarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus
hallitukselle vähintään kahta (2) viikkoa ennen varsinaista kassankokousta.
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32 § Kannattajaosakkaan ilmoitusvelvollisuudet kassalle
1

Kannattajaosakas ilmoittaa kassalle tämän lomakkeita käyttäen
1. B-osaston jäsenyyden perusteena olevan työsuhteen alkamisesta ja päättymisestä
viipymättä
2. kalenterivuoden päättyessä jatkuvat B-osaston jäsenyyden perusteena olevat työsuhteet
seuraavan tammikuun 15. päivään mennessä;
3. kohdissa 1) ja 2) tarkoitettujen ilmoitusten yhteydessä palkka-, palvelusaika- ja muut
tiedot, jotka ovat tarpeen näissä säännöissä tarkoitetun eläketurvan hoitamista varten.

2

Kannattajaosakas on muutoinkin velvollinen antamaan kassalle kaikki ne tiedot, jotka ovat
eläketurvan hoidon kannalta välttämättömiä.

3

Apteekin vaihtaessa omistajaa kannattajaosakkaan on luovuttaessaan apteekkinsa uudelle
omistajalle, viipymättä annettava tälle ja kassalle luettelo niistä työntekijöistä, joiden
työsuhde apteekissa jatkuu luovutushetkellä, näille kuluvana ja sitä edeltäneenä
kalenterivuonna maksetuista palkoista ja muista eläketurvan hoitamisessa tarvittavista
tiedoista kassan lähemmin antamien ohjeiden mukaan.
33 § Kassan jäsenmäärä

1

Eläkekassassa tulee olla vähintään 300 jäsentä.
34 § Kassan purkaminen

1

Eläkekassan asettamisesta selvitystilaan ja purkamisesta säädetään VKL:n 11 luvussa.

2

Jos eläkekassalle jää varoja sen jälkeen, kun se on suorittanut velkansa ja täyttänyt kaikki
muutkin sitoumuksensa, palautetaan jäljelle jääneet varat osakkaille niiden vastuuvelkaa
vastaavien osuuksien mukaisessa suhteessa.

Nämä säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut 17.9.2010 sovellettavaksi 1.10.2010 lukien.
Muutetut pykälät 2, 10, 12, 28 ja 30 Finanssivalvonta on vahvistanut 12.4.2017 sovellettavaksi
1.1.2017 lukien.

