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Toimitusjohtajan tervehdys 
 
 

Apteekkien Eläkekassan toiminta kehittyi suotuisasti viime vuonna. Monia 
toimintaa edistäviä hankkeita saatiin maaliin. Sijoitustoiminnassa vuosi oli hieno 
ja tuotoksi muodostui 11,4 %. Saavutettu tulos oli absoluuttisesti erinomainen ja 
suhteellisesti kilpailukykyinen. Kassan vakavaraisuus ja oma pääoma 
vahvistuivat ja vertailussa olemme selvästi vakavaraisempi eläkelaitos kuin 
yksikään eläkeyhtiö. Alan työnantajien vuosittaiseen kannatusmaksuun 
pystyttiin myöntämään huomattava yhteensä 2,5 miljoonan euron palautus. 
Onnistuimme näin jälleen kerran tarjoamaan jäsenistöllemme edullisemman 
vaihtoehdon laadukkaaseen työeläkevakuutukseen.  
 
Alkuvuonna on koronavirusepidemiasta tullut nopeasti keskeinen osa 
päivittäistä uutisvirtaa ja sen seuraukset sekä varautuminen, jotka ovat 
vaikuttaneet merkittävästi apteekkien arkeen, ovat vaikuttaneet myös 
eläkekassan toimintaan. Viruksen leviämistä Kiinasta Eurooppaan ja muualle 
maailmaan on seurannut globaalin talouskasvun merkittävä heikentyminen ja 
epävarmuus tulevasta. Tämä kehitys on näkynyt helmi- maaliskuussa osake- ja 
korkomarkkinoilla. Osakekurssit ovat laskeneet 30-40 %. Korkomarkkinoilla 
yrityslainojen riskipreemiot ovat levenneet yli finanssikriisin tason. 
Toimitilakiinteistöissä alkaa näkyä yritysten vuokranmaksukyvyn 
heikkeneminen. 
 
Eläkelaitoksia Suomessa valvova Finanssivalvonta kartoitti eläkelaitosten 
vakavaraisuustilannetta maaliskuun kolmannella viikolla. On ilmeistä, että alan 
vakavaraisuus- ja muuta säännöstöä tullaan väliaikaisesti helpottamaan, kuten 
finanssikriisissäkin toimittiin. Tuoreiden tilannearvioiden pohjalta voidaan 
todeta, että Eläkevakuuttaminen on pitkän aikavälin toimintaa, kun taas COVID 
19-epidemia on oletettavasti vaikutuksiltaan lyhytaikainen. Tuoreiden 
tilannearvioiden pohjalta voidaan todeta, että Apteekkien Eläkekassan 
vakavaraisuus on säilynyt hyvänä ja on edelleen parempi kuin yhdelläkään 
eläkeyhtiöllä. Suhtaudumme siis luottavaisesti tulevaisuuteen. 
Eläkevakuuttaminen on pitkän aikavälin toimintaa, kun taas COVID 19 -
epidemia on oletettavasti vaikutuksiltaan lyhytaikainen. 
 
Kassan toiminta on ripeasti sopeutettu vallitseviin poikkeusoloihin ja maaliskuun 
puolivälistä alkaen olemme työskennelleet etänä. Henkilöstömme palvelee teitä 
työeläkeasioissa normaalisti. 



  
 
    Hannu Hokka 

 
 
  
Eläke- ja vakuutusasioiden hoito jatkuu normaalisti 
 
 
 Koronavirustilanteesta johtuen pidämme toimistomme toistaiseksi suljettuna ja 

työskentelemme etänä. Puhelinpalveluaikamme on klo 10-14. Pyydämme, että 
mahdollisuuksien mukaan käytät ryhmänumeroitamme:  

vakuutusasiat 09 6126 2717 
eläkeasiat 09 6126 2712.  

Verkkosivujemme yhteystiedot -kohdasta löydät kaikki yhteystietomme.  
 

Sähköpostiliikenteessä kannattaa myös suosia ryhmäpostilaatikoita 
vakuutusasiat@aekassa.fi ja elakeasiat@aekassa.fi.  
 
Pyydämme kaikissa tilanteissa suosimaan sähköistä asiointia. 
Vanhuuseläkkeen hakeminen onnistuu sähköisesti verkkosivujemme kautta.  
Yhteystiedot -kohdasta löydät linkin, jota kautta voit lähettää meille sähköpostia 
suojattuna. Myös liitteiden lähettäminen suojattuna onnistuu sitä kautta.  

 
 Eläke- ja vakuutusasiakirjat käsittelemme normaalisti. Uudet alkavat eläkkeet 

pyrimme jatkossakin saamaan maksuun alkamiskuukauden ensimmäisenä 
pankkipäivänä tai alkamiskuukauden 15. tai sitä lähinnä seuraavana 
pankkipäivänä. Kirjallisen postin lähettämisessä on pientä viivettä, sillä 
postittaminen ei tässä poikkeustilanteessa onnistu joka päivä.  

 
     Sirpa Moilanen 
 
 
 
Työkykykoordinaattori palvelee sinua 

 
Jos mieltäsi askarruttaa oma tai työkaverin työssä selviytyminen, voit kysyä 
neuvoa työkykykoordinaattoriltamme. Työnantajana saat myös neuvoja, jos olet 
huolissasi työntekijäsi työkyvystä.  
 
Työkykykoordinaattori puh. 050 313 7226 
tiistaisin klo 13 – 14 ja 17 - 19 
Voit lähettää myös sähköpostia tyokykykoordinaattori@aekassa.fi  
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 APTEEKKIEN   
 ELÄKEKASSAN   
 KASSANKOKOUS 

 

 
                     Aika: Keskiviikkona 22.4.2020  
 klo 17.00 
                     Paikka: Etäkokous  
 
  

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle kassankokoukselle 
sääntöjen 20 §:n mukaisesti kuuluvat asiat.  
 
Koronaviruksen aiheuttaman yhteiskunnallisen poikkeustilanteen  
vuoksi kokoukseen on mahdollista osallistua vain tietoliikenne- 
yhteyden välityksellä etänä. Käytännössä etäosallistuminen  
tapahtuu Teams -viestintäohjelmaa käyttäen. Ilmoittautumisen  
yhteydessä on annettava sähköpostiosoite, johon kokouskutsulinkki  
lähetetään etukäteen. 
 
Kassan jäsen tai kannattajaosakas voi ilmoittautua 
kokoukseen viimeistään perjantaina 17.4.2020 klo 16.00 
kassalle joko  

 

• puhelimitse numeroon (09) 6126 2712 tai 

• sähköpostilla osoitteeseen vakuutusasiat@aekassa.fi  
  
                   Mahdollinen valtakirja on myös toimitettava kassalle viimeistään 
                   edellä mainittuun aikaan mennessä. Mikäli mahdollista, valtakirjat  

pyydetään lähettämään sähköisesti yllä mainittuun sähköpostiin.  
 

Kassan hallituksen toimintakertomus, tasekirja ja  
tilintarkastuskertomus ovat äänioikeutettujen  
saatavilla 6.4.2020 lähtien. Materiaali toimitetaan pyydettäessä. 
 

 
                   APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 
                   HALLITUS  
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Tärkeät määräpäivät vuonna 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apteekkien Eläkekassa 
Kalevankatu 13 
00100 Helsinki 

Sähköposti:  etunimi.sukunimi@aekassa.fi 
Päätoimittaja Hannu Hokka 

Tämä tiedotuslehtinen on luettavissa myös verkkosivuiltamme www.aekassa.fi 

17.4.2020 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16.00 

22.4.2020 Kassankokous klo 17, pidetään etäkokouksena 

20.4.2020 TyEL -vakuutusmaksu maaliskuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.5.2020 TyEL -vakuutusmaksu huhtikuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.5.2020 YEL -vakuutusmaksu erääntyy 

20.6.2020 TyEL -vakuutusmaksu toukokuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.7.2020 TyEL -vakuutusmaksu kesäkuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.7.2020 YEL -vakuutusmaksu erääntyy 

20.8.2020 TyEL -vakuutusmaksu heinäkuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.9.2020 TyEL -vakuutusmaksu elokuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.9.2020 YEL -vakuutusmaksu erääntyy 

20.10.2020 TyEL -vakuutusmaksu syyskuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.11.2020 TyEL -vakuutusmaksu lokakuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.11.2020 YEL- vakuutusmaksu erääntyy 

20.12.2020 TyEL -vakuutusmaksu marraskuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 

20.1.2021 TyEL -vakuutusmaksu joulukuulta ilmoitetuista ansioista erääntyy 
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