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Verkställande direktörens hälsning 
 

Apotekens Pensionskassas verksamhets utvecklades gynnsamt förra året. Vi 
fick i mål många projekt. Investeringsverksamheten hade en vinst på 11,4 % 
och då man jämför med övriga pensionsanstalter har vi soliditeten på bättre 
nivå. Vi kunde bevilja en returnering på 2,5 miljoner euro i samband med 
arbetsgivarnas årliga understödsavgift. Vi lyckades alltså igen erbjuda ett 
fördelaktigare alternativ beträffande arbetspensioner åt våra medlemmar. 
 
I början av året har coronavirusepidemin blivit en central del av vårt dagliga 
nyhetsflöde och dess påföljder har inverkat såväl på apoteksbranschen som på 
kassans verksamhet. Den globala ekonomin har försvagats betydligt och 
framtiden är oviss. Under februari-mars har aktiekurserna sjunkit med 30 – 40 
%. I fastighetsverksamheten börjar det märkas att många företags förmåga att 
betala hyran sjunker. 
 
Finansinspektionen som övervakar pensionsanstalter i Finland kartlade 
pensionsanstalternas soliditet den tredje veckan i mars. Branschens soliditets- 
och andra regelverk kommer uppenbarligen att underlättas, precis som under 
finanskrisen. Enligt färska beräkningar pågår inverkan på pensionsförsäkrandet 
under en längre tid medan COVID 19 – epidemin antas vara en kort tid. Med 
detta i beaktande kan vi konstatera att Apotekens Pensionskassas soliditet har 
hållits på bra nivå och är fortsättningsvis bättre än någon annan 
pensionsanstalts.  
 
Kassans verksamhet har snabbt anpassat sig till undantagsläget och vi har 
arbetat på distans sedan mitten av mars. Vår personal betjänar er normalt i 
arbetspensionsärenden.. 
 
    Hannu Hokka 

 
  
  



  
 
Skötseln av pensions- och försäkringsärenden fortsätter normalt 
 
 På grund av läget med coronaviruset håller vi kontoret stängt tillsvidare och vi 

arbetar på distans. Vår telefontjänsttid är 10-14. Vi ber er om möjligt, att 
använda våra gupptelefonnummer: 
 Försäkringsärenden 09 6126 2712 
 Pensionsärenden 09 6126 2717 
På våra nätsidor hittar du alla våra kontaktuppgifter.  
 
Då du skickar e-post lönar det sig att skicka till: 
vakuutusasiat@aekassa.fi och elakeasiat@aekassa.fi  

 
Vi ber er att i alla situationer i mån av möjlighet uträtta ärenden elektroniskt. Det 
går att skicka ansökan om ålderspension elektroniskt från våra nätsidor och då 
du trycker på ”yhteystiedot” länken kan du skicka skyddad e-post till oss. Också 
bilagor går att skicka via den. 
 
Vi handlägger såsom normalt pensions- och försäkringsärenden. Vi strävar 
efter att också i fortsättningen betala första pensionen genast i början av 
månaden eller den 15. i månaden eller den närmaste bankdagen. Sändning av 
skriftlig post sker med en viss fördröjning, eftersom posten inte skickas alla 
dagar medan undantagstillståndet pågår. 

 
     Sirpa Moilanen 
 
 
 
Samordnaren för arbetsförmågan står till tjänst 
 

Om det är något du funderar på då det gäller din egen arbetsförmåga eller 
kollegans kan du be om råd av samordnaren för arbetsförmågan. Som 
arbetsgivare får du också råd om du är orolig över din anställdas 
arbetsförmåga. 
 
Samordnaren för arbetsförmågan tel. 050 313 7226 
tisdagar kl. 13 – 14 och 17 – 19 
e-post: tyokykykoordinaattori@aekassa.fi   
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APOTEKENS 
PENSIONSKASSAS 
KASSAMÖTE 

 

 
Tidpunkt: Onsdag 22.4.2020 

kl. 17.00 
Plats:  Distansmöte 

  
På kassamötet behandlas alla ärenden som hör till ett 
ordinarie kassamöte enligt 20 § i stadgarna. 
 
På grund av samhällets undantagstillstånd, som coronaviruset 
förorsakar, är det möjligt att delta i mötet endast på distans 
via dataförbindelse. I praktiken sker distansdeltagandet via 
Teams – kommunikationsprogram. Då man anmäler sig 
skall man uppge sin e-postadress, vart länken till mötet 
skickas i förväg. 
 
Medlemmar och delägare i kassan kan anmäla sig till mötet 
senast fredagen 17.4.2020 kl. 16.00 till kassan 
antingen 
•    per telefon på numret (09) 6126 2712 eller 
•    per e-post till adressen vakuutusasiat@aekassa.fi  
 
Eventuell fullmakt ska också inlämnas till kassan  
senast vid ovan nämnda tidpunkt. Om möjligt ska 
fullmakten skickas elektroniskt till ovannämnda adress. 
 
Kassans verksamhetsberättelse, balansbok och 
revisionsberättelse finns att få för röstberättigade från och 
med 6.4.2020. Materialet levereras vid begäran. 
 
APOTEKENS PENSIONSKASSA 
STYRELSEN 
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Viktiga utsatta datum år 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apotekens Pensionskassa 
Kalevagatan 13 

00100 Helsingfors 
E-post: förnamn.efternamn@aekassa.fi 

Chefredaktör Hannu Hokka 
Detta infoblad finns även på våra nätsidor www.aekassa.fi 

17.4.2020 Anmälningstiden till kassamötet upphör kl. 16 

22.4.2020 Kassamöte kl. 17, hålls som distansmöte 

20.4.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för mars förfaller 

20.5.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för april förfaller 

20.5.2020 FöPL - försäkringsavgiften förfaller 

20.6.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för maj förfaller 

20.7.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för juni förfaller 

20.7.2020 FöPL - försäkringsavgiften förfaller 

20.8.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för juli förfaller 

20.9.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för augusti förfaller 

20.9.2020 FöPL - försäkringsavgiften förfaller 

20.10.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för september 
förfaller 

20.11.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för oktober förfaller 

20.11.2020 FöPL - försäkringsavgiften förfaller 

20.12.2020 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för november 
förfaller 

20.1.2021 ArPL - försäkringsavgiften för inkomster som meddelats för december 
förfaller 


