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Vastuullisuus on osa Apteekkien Eläkekassan
perustehtävää ja kaikkea toimintaa. Tämä raportti
kokoaa yhteen Apteekkien Eläkekassan
vastuullisuustyön tärkeimmät osa-alueet ja teot
eläkevakuuttajan näkökulmasta. Vastuullisuustyö
perustuu vastuullisuusperiaatteisiin, sidosryhmien
odotuksiin sekä toimintaan vaikuttaviin
megatrendeihin.

Osana raportoin?a Apteekkien Eläkekassalle on
laadi@u koko toimintaa läpileikkaava
vastuullisuusohjelma, jo@a vastuullinen toiminta
varmistetaan myös tulevaisuudessa. Lisäksi
Apteekkien Eläkekassa on sitoutunut tukemaan
erityises? kuu@a YK:n kestävän kehityksen
tavoite@a, jotka pyritään lii@ämään osaksi
johtamista, strategiaa ja päivi@äisiä toimintoja.

SISÄLLYS

Tämä on Apteekkien Eläkekassan ensimmäinen vastuullisuusraportti. Raportti kuvaa Apteekkien Eläkekassan toimintaa 
painottaen vuotta 2019. Raportin tunnusluvut käsittelevät ajanjaksoa 1.1-31.12.2019. Lisäksi raportti antaa tietoa vuoden 
2020 toiminnasta, tulevien vuosien tavoitteista sekä kehityssuunnista. Raportin on toteuttanut yhteistyössä Apteekkien 
Eläkekassan kanssa EcoReal Oy. Helsingissä syyskuussa 2020.

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta



VASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHDAT

3



4

Apteekkien Eläkekassa on Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien 
oma eläkevakuuttaja, jonka piiriin kuuluvat kaikki apteekeissa 
työskentelevät työntekijät työsuhteen pituudesta tai työalasta 
riippumatta. Eläkekassa on perustettu vuonna 1864 ja se on Suomen 
vanhin eläkelaitos. Kassan ydintoimintaa on eläkkeiden maksun 
turvaaminen ja muuttuvassa maailmassa kassa antaa edelleenkin 
turvaa 7900 työntekijälle sekä yrittäjälle. Eläkkeensaajia kassalla on yli 
4 900 ja yhteensä kassan piiriin kuuluu lähes 13 000 entistä ja 
nykyistä apteekkilaista. Vuosittain eläkkeitä maksetaan noin 
98 miljoonaa euroa.  

Sijoittamalla eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti eläkekassa huolehtii 
nykyisistä ja tulevista eläkkeistä. Apteekkien Eläkekassa on 
vakavarainen ja vastuullinen sijoittaja, jonka sijoitusomaisuus on 
650 miljoonaa euroa. Sijoitukset on hajautettu riskienhallinnan 
periaatteiden mukaisesti eri omaisuusluokkiin. Esimerkiksi 
kiinteistöomaisuudessa on erilaisia liike- ja toimistokohteita sekä 
vuokra-asuntoja pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Kassa vuokraa 
toimitiloja ja asuntoja yksityishenkilöille sekä yrityksille. 

Työhyvinvoinnin edistäminen on ollut tärkeä osa Apteekkien 
Eläkekassan toimintaa jo pitkään, sillä työhyvinvointiin panostaminen 
parantaa vakuutettujen ja henkilöstön työkykyä sekä auttaa ajan 
myötä säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa. 
Eläkekassa tarjoaa jäsenilleen työkykykoordinaattorin palveluja. 
Vuonna 2019 työkykykoordinaattoritoiminta vakiintui eläkekassan 
omalla henkilöllä.

Apteekkien Eläkekassan toimitilat sijaitsevat Helsingin keskustassa. 
Työntekijöitä kassassa on yhteensä 15. 

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA
LYHYESTI

650 M€
SIJOITUSOMAISUUTTA

4900
ELÄKKEENSAAJAA

15
TYÖNTEKIJÄÄ
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Globaalit megatrendit ovat kehityksen suun?a, jotka vaiku@avat yhteiskun?en ja yritysten rakenteisiin ja
toimintaan. Finanssialalla on käynnissä toimintaympäristön murros, johon lii@yy esimerkiksi
asiakaskäy@äytymisessä tapahtuvat muutokset, vastuullisuus ja digitaalisten palvelujen kehi@yminen.
Lisäksi megatrendit, kuten ilmastonmuutos lisää yleistä epävarmuu@a ja vaiku@aa sijoituskohteiden
tulevaan tuo@opoten?aaliin. Muutosvoimien tunnistaminen au@aa meitä vastaamaan tulevaisuuden
haasteisiin paremmin, sillä vastuumme sijoitustuotoista ovat pitkävaiku@eisia ja siksi sijoitustoiminnassa
korostuu tarve muodostaa näkemyksiä tulevaisuudesta. Olemme tunnistaneet neljä arvoketjumme eri
vaiheisiin merki@äväs? vaiku@avaa globaalia megatrendiä: vastuullisuus, digimurros ja teknologian kehitys,
sääntelyn ja valvonnan lisääntyminen sekä ilmastonmuutos ja ympäristöarvojen korostuminen.

VASTUULLISUUS
Vastuullisuuden merkitys on tänä päivänä korostunut ja noussut
tärkeäksi kriteeriksi, kun asiakkaat, työntekijät, sijoittajat ja muut
yrityksen sidosryhmät arvioivat yrityksen tuotteita ja palveluja sekä itse
yritystä työpaikkana, sijoituskohteena tai liikekumppanina. Vastuullinen
sijoittaminen on valtavirtaistunut ilmiö, joka halutaan ottaa haltuun
monessa sijoitusorganisaatiossa. Globaalisti yhä suurempi rahamäärä
sijoitetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti.
Ympäristönäkökulmat ohjaavat yhä enemmän myös esimerkiksi
kiinteistökohteiden ostopäätöksiä. Vastuullisuuden merkitys kasvaa
rakentamisessa, sillä kuluttajat ovat entistä tarkempia valinnoistaan ja
tietoisempia niiden ympäristövaikutuksista. Yritysvastuuraportoinnin
merkitys puolestaan korostuu, kun vaatimukset ja velvoitteet lisääntyvät
seurannan ja raportoinnin suhteen. Vastuullisuus on mainekysymys sekä
sijoittajalle että sijoituskohteelle.

DIGIMURROS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS
Digimurros ja teknologian kehitys tuovat markkinoille jatkuvasti lisää
ratkaisuja. Teknologian kehittyminen vaikuttaa yhdessä työn murroksen
kanssa tilojen tarpeisiin, kun työnteko ei ole enää sidottu yhteen
paikkaan. Työskentelytavat kehittyvät sähköisten palvelujen myötä.
Digimurros lisää liiketoimintamahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös
vastuullisuusriskejä, kuten tietoturvaan ja yksilön vapauteen liittyviä
ihmisoikeuskysymyksiä. Tietoturvaan ja tietosuojaan kohdistuvat
epäonnistumiset voivat johtaa taloudellisiin tappioihin ja korvauksiin.
Digimurroksen myötä kansalaisjärjestöt ja sosiaalinen media levittävät
niin positiivista kuin negatiivistakin tietoa nopeasti ja esimerkiksi
mainehaitta leviää helposti.

SÄÄNTELYN JA VALVONNAN LISÄÄNTYMINEN
Sääntely- ja raportointivaatimukset finanssialalla ovat viime vuosina
lisääntyneet voimakkaasti ja tulevat jatkossakin lisääntymään. Tämä
edellyttää raportoinnin ja dokumentoinnin kehittämistä. Lait ja säädökset
määrittelevät yhä tiukemmin toimintaa ja lisäävät perusteellisempaa
selvitystyötä, jolloin oman valvonnan seuraaminen ja kehittäminen osana
prosesseja korostuu. Toiminnan ja sopimusten hallinnan on oltava
selkeää ja ajantasaista.

ILMASTONMUUTOS JA YMPÄRISTÖARVOJEN 
KOROSTUMINEN
Ilmastonmuutos on keskeinen riski ihmisyhteisöjen tulevaisuudelle ja
siten myös talousjärjestelmälle ja yrityksille. Sään ääri-ilmiöiden ja
nousevan lämpötilan vaikutusten odotetaan kasvavan tulevaisuudessa.
Sijoittajien on keskeistä tunnistaa, miten ilmaston fyysiset muutokset
vaikuttavat yritysten toimintaan eri puolilla maapalloa ja onko kasvaviin
riskeihin varauduttu. Lisääntynyt tietoisuus ilmastonmuutoksen
vaikutuksista voi vaikuttaa myös lainsäädäntöön ja asiakkaiden
kulutuspäätöksiin. Kiinteistösijoituskohteissa ympäristöarvot korostuvat
edelleen. Vaikka ilmastonmuutokseen liittyy monia eri riskejä, siinä on
myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.
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Toimintaympäristömme jatkuvan muutoksen myötä myös sidosryhmiemme odotukset muuttuvat. 
Avoin vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa on meille ensisijaisen tärkeää. Toimiva 
sidosryhmäyhteistyö lisää läpinäkyvyyttä ja ohjaa toimintamme kehittämistä oikeaan suuntaan.  
Keskeisimpiin sidosryhmiimme kuuluvat asiakkaat, henkilöstö, viranomaiset ja julkiset tahot, 
apteekkialan liitot, toimeksiantajat sekä yhteistyökumppanit. Sidosryhmien näkemykset ja 
odotukset toimivat vastuullisuustyömme lähtökohtana.

Meillä on laaja ja aktiivinen yhteistyökumppaniverkosto, johon kuuluu muun muassa 
varainhoitajia, pankkeja ja muita finanssilaitoksia. Suomen johtava eläkekassojen ja 
eläkesäätiöiden palveluyhtiö Porasto Oy, muut eläkekassat, säätiöt ja eläketoimijat 
ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneitamme. Työhyvinvointipalveluiden osalta 
teemme kiinteää yhteistyötä alan asiantuntijoiden kanssa. Kiinteistösijoitustemme 
kautta olemme tiiviisti tekemisissä myös vuokralaisten, konsulttien sekä 
rakennusliikkeiden kanssa. Koko toimintaamme valvoo Finanssivalvonta. Olemme 
tehneet yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteistyötä monella tasolla jo pitkään ja 
yhteydenpitoon kuuluu säännölliset tapaamiset sekä monikanavainen viestintä. 
Yhteistyökumppaneillemme oleellisinta on hyvä kumppanuus. Asiantuntijuutta 
toivotaan käytettävän yhteiseen hyvään.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Apteekkien Eläkekassa on asiantuntijaorganisaatio, jossa henkilöstö tekee 
vastuullista työtä. Kuulemme henkilöstöä säännöllisillä palavereilla, 
työtyytyväisyyskyselyllä ja erilaisilla henkilöstötilaisuuksilla.  
Sähköpostiviestintä on aktiivista. Henkilöstölle on tärkeää tarjota mielekäs 
ja viihtyisä työpaikka, johon halutaan sitoutua. Työolot ja välineet ovat 
asianmukaiset, henkilöstöedut ovat kilpailukykyiset ja  ammattitaidon 
ylläpidosta pidetään huolta.  Henkilöstö arvostaa viestinnän avoimuutta ja 
työyhteisön henkiseen hyvinvointiin panostamista. 

HENKILÖSTÖ

Asiakkaitamme ovat Suomen yksityisapteekkien vakuutetut ja vakuutuksen ottajat. 
Kuuntelemme asiakkaitamme jatkuvasti. Järjestämme asiakastapaamisia, 
koulutustilaisuuksia sekä erilaisia kokouksia. Vuorovaikutuskanaviamme ovat näiden 
lisäksi verkkosivut ja julkaisut. Keräämme asiakaspalautetta suoraan kentältä. 
Asiakkaamme odottavat laadukasta vakuutusten hoitoa, luotettavaa eläkeneuvontaa 
sekä kassan hyvän vakavaraisuuden ylläpitämistä. Työhyvinvoinnin merkitys on 
kasvanut viime vuosina ja siihen liittyviä hankkeita pidetään tärkeinä. 

ASIAKKAAT

Käymme jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua eri viranomaisten ja julkisten tahojen kuten 
Verottajan, Finanssivalvonnan, Kelan, STM:n ja Eläketurvakeskuksen kanssa. Lisäksi 
teemme tiivistä yhteistyötä tilintarkastajien kanssa. Viranomaiset ja julkiset tahot 
odottavat meiltä lakien ja säädösten noudattamista sekä muutoksiin reagoimista. Myös 
selkeä viestintä on tärkeää.  

VIRANOMAISET JA JULKISET TAHOT

Teemme vahvaa yhteistyötä Apteekkialan 
järjestöjen ja liittojen kanssa. Hyödynnämme 
sähköisiä kanavia tiedon jakelussa. Teemme 
aktiivista koulutusyhteistyötä erityisesti 
työhyvinvointitoimintaan liittyen. Meiltä 
odotetaan osaamisen jakamista ja neuvontaa. 

APTEEKKIALAN LIITOT

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ

Apteekit sekä hallitus toimivat toimeksiantajinamme. 
Hallitus koostuu apteekkareista ja apteekkien 
työntekijöiden edustajista. Raportoimme 
toiminnastamme säännöllisesO ja pidämme yhteyPä 
erilaisin kokouksin. Hallitus kokoontuu vähintään 
yhdeksän kertaa vuosiPain. Toimeksiantajat odoPavat 
meiltä edullisempia vakuutusmaksuja pitkällä aikavälillä, 
laadukasta palvelua ja edelläkävijyyPä. Olemme 
arvostePu kassa ja toimeksiantajiemme odotukset ovat 
sen mukaiset. 
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TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU

MIKÄ ON APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN VASTUULLISUUSTYÖN TAVOITE? 

Apteekkien Eläkekassa on Suomen vanhin eläkelaitos ja yksi vanhimmista alkuperäistä tehtäväänsä 
hoitavista organisaatioista Suomessa. Meneillään on kassan 157. toimintavuosi. On tärkeää, että 
toimintamme on turvattu myös tulevaisuudessa. Vastuullisuustyömme tavoitteena on tukea 
toimintamme jatkuvuutta ja luoda pitkävaikutteista arvoa niin meille kuin sidosryhmillemmekin. 
Vastuullisuustyöllämme kehitetään pitkäjänteisesti liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä hallitaan 
taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöriskejä. Tavoitteenamme on olla esimerkillinen eläkelaitos nyt ja 
tulevaisuudessa. 

MIKSI VASTUULLISUUDESTA RAPORTOINTI ALOITETTIIN JUURI NYT? 

Aloitimme vastuullisen sijoittamisen viisi vuotta sitten. Silloin totesimme, että maailman muuttuessa ei 
ollut enää varaa olla huomioimatta vastuullisuutta sijoitustoiminnassa. Vuosi vuodelta sen merkitys on 
kasvanut yhä tärkeämmäksi ja on toimintatapana juurtunut arkeemme. Aloimme vähitellen 
tarkastelemaan sijoitusten lisäksi muutakin vastuullisuustyötämme.  Huomasimme, että koko 
toimintaamme läpileikkaava vastuullisuusohjelma olisi tarpeen. Vaikka toimimme monella tapaa jo 
vastuullisesti, meillä ei ollut selkeää käsitystä vastuullisuuden kokonaiskuvasta. Myös yritysvastuusta 
raportointi on viime vuosina yleistynyt, joten kassalla oli luonteva hetki aloittaa raportointi. 

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta
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VASTUULLISUUS ON OSA 
PERUSTEHTÄVÄÄMME. 
TOIMIMME VASTUULLISESTI, 
KOSKA SE ON OIKEIN.
Hannu Hokka,
toimitusjohtaja

MITKÄ OVAT TÄRKEIMMÄT VASTUULLISUUSTYÖNNE SAAVUTUKSET VUOSINA
2019-2020?

Vuonna 2019 päivitettiin ja uudistettiin eläkekassan kestävän sijoitustoiminnan ESG-ohjeistusta ja 
raportointia osaksi sijoitustoimintaa sekä kehitettiin kestävyysaltistumien analyysia. Panostus 
työhyvinvoinnin edistämisen palvelukonseptiin jatkui kassan eläkeasiantuntijan kouluttauduttua 
työkykykoordinaattoriksi. Myös henkilöstömme työhyvinvointiin panostettiin. Syksyllä 2020 valmistui 
uusi vapaa-ajanviettopaikkamme Kassanranta. Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen, sillä 
koronapandemia ja sen seuraukset ovat vaikuttaneet toimintaamme. Sopeuduimme kuitenkin nopeasti 
etätyöhön ja toimimalla vastuullisesti ja tavoitteellisesti olemme pystyneet ylläpitämään toimintamme 
laatua ja tuloksellisuutta.

MITEN VASTUULLISUUSTYÖNNE ETENEE?

Tässä ensimmäisessä vastuullisuusraportissamme olemme kuvanneet toimintamme taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja pyrkimyksiämme niiden 
pienentämisessä. Tämä työ tulee jatkumaan seuraavina vuosina, ja tavoitteita ja mittareita tullaan myös 
kehittämään edelleen. Nyt lähdemme viemään tätä työtä käytäntöön ja toteuttamaan 
vastuullisuusohjelmaan kirjaamiamme tavoitteita. Jokaisen osallistuminen on tärkeää, sillä jos kaikki 
tekevät pieniä muutoksia tavoissaan toimia, sillä on lopulta suuri vaikutus kokonaisuuteen. 

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta
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VASTUULLISUUSPERIAATTEET

Vastuullisuusperiaatteemme pohjautuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka on maailman suurin yritysten yhteiskuntavastuualoite. Aloitteen piiriin kuuluvat niin ihmisoikeudet (periaatteet 1-2), työelämä 
(periaatteet 3-6), ympäristö (periaatteet 7-9) kuin korruption vastaisuuskin (periaate 10). Kaikkien työntekijöidemme odotetaan noudattavan näitä periaatteita. Pyrimme  vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, 
että myös kumppanimme sitoutuvat näihin vastuullisuusperiaatteisiin. 

Periaate 2: Yrityksen tulee 
huolehtia, että se ei ole 
osallisina ihmisoikeuksien 
loukkauksiin.

Periaate 3: Yrityksen tulee vaalia 
yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen 
neuvotteluoikeuden tehokasta 
tunnustamista.

Periaate 1: Yrityksen tulee 
tukea ja kunnioittaa 
yleismaailmallisia 
ihmisoikeuksia omassa 
vaikutuspiirissään.

Periaate 4: Yrityksen tulee tukea 
kaikenlaisen pakkotyön 
poistamista.

Periaate 5: Yritysten tulee tukea 
lapsityövoiman käytön tehokasta 
poistamista.

Periaate 6: Yrityksen tulee tukea 
työmarkkinoilla ja 
ammatinharjoittamisen yhteydessä 
tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Periaate 7: Yrityksen 
tulee tukea 
varovaisuusperiaatetta 
ympäristöasioissa.

Periaate 8: Yrityksen tulee tehdä 
aloitteita, jotka edistävät 
vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Periaate 9: Yrityksen tulee 
kannustaa ympäristöystävällisten 
teknologioiden kehittämistä ja 
levittämistä.

Periaate 10: Yritysten tulee toimia 
kaikkia korruption muotoja vastaan, 
mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta
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YK:n jäsenmaat sitoutuivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimenpideohjelmaan ja sen tavoitteisiin 
(Sustainable Development Goals, SDG), jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuosina 2016-
2030. Toimintaohjelman pyrkimyksenä on poistaa äärimmäinen köyhyys maailmasta ja turvata 
hyvinvointi ympäristölle kestävällä tavalla. Yrityksillä on tärkeä tehtävä valtion tukemisessa näiden 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Olemme sitoutuneet tukemaan erityisesti kuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 
vastuullisuustyössämme. Tämän lisäksi vaikutamme välillisesti jokaiseen tavoitteeseen 
sijoitustoimintamme kautta. Pyrimme integroimaan tavoitteet osaksi johtamista, strategiaa ja 
päivittäisiä toimintoja.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Tavoite 3: Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
Teemme jatkuvasti toimia henkilöstömme hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen. Panostamme 
asiakkaidemme työkyvyn edistämiseen tarjoamalla työkykykoordinaattorin palveluja. 

Tavoite 8: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 
säällisiä työpaikkoja.
Edistämme kestävää talouskasvua ja tuemme työelämän haastavissa tilanteissa tarjoamalla 
työhyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyviä palveluja. 

Tavoite 11: Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
Edistämme kiinteistösijoituskohteidemme avulla turvallisten, terveellisten ja ympäristöllisesti 
kestävien kaupunkien rakentamista ja ylläpitämistä. Kiinnitämme huomiota elinkaariajatteluun ja 
tulevaisuuden tarpeisiin. 

Tavoite 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Huomioimme ESG-näkökohdat eli 
ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa sijoituksia kohdennettaessa.

Tavoite 16: Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; 
rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
Avoimuus on toiminnallemme keskeistä. Hallintomme on hyvää ja läpinäkyvää. Panostamme työmme 
laatuun ja uskomme hyvän esimerkin voimaan.

Tavoite 17: Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.
Panostamme pitkäjänteiseen kumppanuuteen ja hyvään yhteistyöhön. Puutumme epäkohtiin ja 
teemme ennakoivaa riskienhallintaa. 

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html
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VASTUULLISUUDEN PAINOPISTEET

TYYTYVÄISET 
ASIAKKAAT

YMPÄRISTÖN
HUOMIOIMINEN

KESTÄVÄ
TOIMINTA

SITOUTUNUT 
HENKILÖSTÖ

Pidämme asiakassuhteistamme hyvää 
huolta ja panostamme laadukkaaseen 
asiakaspalveluun ja palveluidemme 
kehittämiseen. Osallistumme 
aktiivisesti asiakasyritystemme 
työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Huolehdimme henkilöstömme 
työhyvinvoinnista. Tarjoamme hyvän 
työympäristön ja -välineet. Panostamme 
henkilöstömme virkistystoimintaan ja 
yhteishengen kehittämiseen. Lisäksi 
kannustamme aktiiviseen osaamisen 
kehittämiseen ja uudistamiseen. 

Keskitymme ilmastonmuutoksen 
hillintään ja ympäristötietoisiin 
valintoihin pienentämällä oman 
toimintamme ja suorien 
kiinteistösijoituskohteidemme 
ympäristövaikutuksia. Ympäristön 
huomioimisessa korostuu uusiutuvan 
energian tuotanto ja sen 
hyödyntäminen.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti, 
turvaavasti ja kestävästi. 
Huolehdimme
vakavaraisuudestamme
vastuullisesti ja hallinnoimme 
riskejämme.

Vastuullisuustyön kehittämiseksi ja tavoitteiden seuraamiseksi olemme laatineet vastuullisuusohjelman, joka perustuu sidosryhmiemme odotuksiin ja toimintaympäristön megatrendeihin. Olemme valinneet neljä meille
tärkeää vastuullisuuden painopistettä, joihin ohjelmamme pohjautuu: tyytyväiset asiakkaat, sitoutunut henkilöstö, ympäristön huomioiminen ja kestävä toiminta.

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta
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Olemme määritelleet jokaiselle vastuullisuusteemallemme tavoitteet vuosille 2020-2023. Lisäksi olemme määritelleet vastuullisuuslupaukset, joihin pyrimme vuoteen 2030 mennessä. Tulemme seuraamaan
tavoitteiden toteutumista säännöllisen raportoinnin avulla.

VASTUULLISUUSTAVOITTEET

VASTUULLISUUSTEEMA VASTUULLISUUSLUPAUS 2030 TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2023

TYYTYVÄISET
ASIAKKAAT

Olemme korkean palvelutason 
edelläkävijä pienten eläkelaitosten 

keskuudessa. 
Tarjoamme apteekkialalle lakisääteisen 

työeläkevakuutuksen eläkeyhtiöitä 
edullisemmin.

• Järjestämme joka vuosi asiakaskoulutuksia eri paikkakunnilla ja vähintään yhden verkkokoulutuksen vuodesta 2021 alkaen. 
•Muutamme palveluitamme digitaaliseksi: aloitimme vuonna 2019 sähköisen vanhuuseläkehakemus-palvelun ja muut eläkelajit 
toteutetaan sähköisenä vuoden 2020 aikana. Aloitamme myös pilotin digitaalisesta työkykypalvelusta vuoden 2020 aikana.
• Aloitamme säännöllisen asiakastyytyväisyyden mittaamisen vuosien 2021-2022 aikana. 
• Selvitämme digitaalisten palveluidemme saavutettavuusvaatimusten mukaisuuden vuonna 2020 ja teemme tarvittavat muutokset 
vuoden 2021 aikana.

SITOUTUNUT
HENKILÖSTÖ

Olemme houkutteleva työnantaja. 
Osaava työyhteisömme on avoin ja 

yhteenhitsautunut. 

• Aloitamme säännöllisen työhyvinvointimittauksen. Jatkossa työhyvinvointimittaus järjestetään koko henkilöstölle vuosittain.
• Järjestämme koko henkilöstölle vähintään 2-4 virkistyspäivää joka vuosi.
• Varmistamme, että jokainen esimies käy vuosittain vähintään yhden  työkykyjohtamisen koulutuksen.
• Kiinnitämme huomiota tasa-arvon toteutumiseen ja kohtelemme kaikkia tasavertaisesti. Henkilöstön epäasiallisen kohtelun suhteen 
meillä on jatkuva nollatoleranssi.

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta
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VASTUULLISUUSTAVOITTEET

VASTUULLISUUSTEEMA VASTUULLISUUSLUPAUS 2030 TAVOITTEET VUOSILLE 2020-2023

YMPÄRISTÖN
HUOMIOIMINEN

Vähennämme ympäristövaikutuksiamme: 
hiilijalanjälkemme pienenee sekä omassa 

toiminnassamme että suorissa 
kiinteistösijoituskohteissamme. 

• Pienennämme oman toimintamme hiilijalanjälkeä siirtymällä 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämpöenergian käyttöön.
• Selvitämme oman toimintamme ympäristötunnusluvut jätteiden osalta. 
• Suorissa kiinteistösijoituskohteissa tulemme siirtymään vihreään sähköön ja päästöttömään kaukolämpöön kaikkien niiden kohteiden
osalta, joihin Apteekkien Eläkekassalla on vaikutusmahdollisuus. 
• Otamme tavoitteeksi seurata asuntokohteidemme ympäristötunnuslukuja jätteiden osalta. 
• Hyödynnämme uusiutuvan energian ratkaisuja omistamissamme kiinteistöissä entistä paremmin. Kaikkiin soveltuviin 
kiinteistökohteisiin tehdään valmiudet aurinkosähkön käyttöönottoon. 

KESTÄVÄ
TOIMINTA

Tuottomme on yli alan keskiarvon ja 
riskimme alle alan keskiarvon. 

• Sijoituspäätöksissä seuraamme vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Pyrimme kartoittamaan vastuullisia sijoituskohteita ja
lisäämään niitä sijoitussalkkuumme. 
• Kehitämme laaja-alaisesti vastuullisuusviestintää. Lisäämme vastuullisuustietoa nettisivuille ja tuleviin toimintakertomuksiin. 
Viestimme vastuullisuudesta myös hallitukselle. 
• Noudatamme hyvää hallintotapaa ja reagoimme siihen liittyvistä rikkeistä. Puutumme aktiivisesti, mikäli väärinkäytöksiä tai epäkohtia 
esiintyy.
• Seuraamme Global Compact -aloitteen vastuullisuusperiaatteita. Pyrimme vaikutusvaltamme puitteissa varmistamaan, että myös 
kumppanimme sitoutuvat näihin vastuullisuusperiaatteisiin.

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta



VASTUULLISUUSTYÖ 
2019-2020
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Tavoitteenamme on tarjota parasta eläkevakuutuspalvelua yksityisapteekeille. Tämä tavoite edellyttää toimintojen jatkuvaa kehittämistä 
sekä hyvää palveluasennetta. Palvelujen digitalisointi on tärkeä osa toimintojen kehitystyötä ja sähköistä palvelukonseptia kehitetään 
jatkuvasti asiakasta paremmin huomioivaksi. Eläke- ja vakuutusasioiden palvelu tapahtuu tällä hetkellä puhelimitse, kirjeitse sekä 
sähköpostitse. Laadukas asiakaspalvelu perustuu henkilöstömme ammattitaitoon ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Pidämme huolta, 
että työntekijöidemme osaaminen on mahdollisimman korkeatasoista. Asiakaskokemus on tekemistämme ohjaava tekijä ja sen eteen 
olemme tehneet töitä jo pitkään. 

PARANSIMME PALVELUITAMME USEILLA TOIMENPITEILLÄ VUONNA 2019:

Paransimme sähköpostin suojausta salatun yhteyden avulla. Sen myötä asiakkaillemme 
tuli mahdolliseksi lähettää viestejä ja liitteitä suojatusti. 

Otimme käyttöön verkkopalvelun, jonka avulla eläkkeensaaja voi tehdä muutoksia 
postitusosoitteeseen, tilinumeroon ja veroprosenttiin. 

Päivitimme nettisivumme ja lisäsimme palveluvalikoimaamme.

Otimme käyttöön sähköiset eläkehakemuslomakkeet.

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN JA LAADUKAS ASIAKASPALVELU

WE RESPECT 
HUMAN RIGHTS

WE ARE 
COMMITTED TO 

FAIR COMPETITION

WE RESPECT 
ENVIRONMENT

WE SECURE 
CONFIDENTIAL 
INFORMATION

CASE

Tämän vastuullisuusraportin myötä olemme päättäneet aloittaa systemaattisen 
asiakastyytyväisyyden mittaamisen. Näin seuraamme ja kehitämme asiakaspalvelua edelleen. 
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DIGITAALISEN TYÖKYKYPALVELUN PILOTTIPROJEKTI

Vuonna 2020  olemme panostaneet työkykypalvelun pilottiin 
yhteistyössä IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa. Pilotissa 
hyödynnetään käytännönläheistä sovellusta apteekkien 
esimiestyön tueksi. Sovelluksen avulla voidaan tarkastella 
esimerkiksi henkilökunnan työtyytyväisyyttä ja poissaoloja 
sekä teettää työhyvinvointikyselyjä. Tarkasteltujen tietojen 
pohjalta sovellus antaa esimiehelle huomautuksia ja ohjeita 
vaadittavista toimenpiteistä. Pilottiprojektissa sovellusta 
kehitetään apteekkien tarpeisiin soveltuvaksi työkaluksi, jolla 
toimintaa voidaan seurata ja kehittää. Apteekkien 
Eläkekassan tukema neljä kuukautta kestävä pilotti alkaa 
syksyllä 2020. 



Apteekkiala on perinteisesti edistänyt kattavalla yhteistyöllä työkykyä ylläpitävää ja työhyvinvointia lisäävää toimintaa. 
Työhyvinvoinnissa suuri merkitys on työkykyjohtamisella, jonka ottaminen mukaan osaksi johtamistyötä on koko työyhteisön etu.
Autamme asiakkaitamme ennakoimaan työkykyyn liittyviä haasteita ja säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksissa. 
Työkykyjohtamisen tavoitteena on saada asiakkaan työkyvyttömyysriskit mahdollisimman varhain hallintaan. Eläkekassan 
työhyvinvointitoiminta on kehityksessä pienten laitosten kärkipäässä ja vahvasti uusia keinoja kehittävää.

Työkykykoordinaa@orin neuvonta
Työkykykoordinaa@orimme tarjoaa varhaisen vaiheen ohjausta ja tukea apteekkien työnantajille sekä
työntekijöille työelämän haasteissa. Palvelun avulla pystytään ohjaamaan ja rohkaisemaan haastavissa 
?lanteissa olevia löytämään ratkaisuja. Samalla ohjataan amma?llisen kuntoutuksen piiriin sen tarpeessa olevia.  

Tiedon lisääminen ja kehitystoiminta
Apteekkialan työhyvinvoin?a ja työkyvyn ylläpitoa sekä työurien pidentämistä edistäviä toimia pohditaan alan 
omassa yhteistyöryhmässä, jossa Apteekkien Eläkekassalla on vetovastuu. Apteekkialan työhyvinvoin?ryhmässä 
ovat mukana lisäksi Suomen Apteekkarilii@o, Suomen Farmasialii@o, Apteekkien Työnantajalii@o, Palvelualojen 
ammaclii@o PAM ja Työturvallisuuskeskus. 

Työhyvinvoin?in lii@yvät tapahtumat
Apteekkien Eläkekassa järjestää erilaisia koulutustapahtumia, joiden tavoi@eena on edistää työhyvinvoinnin 
toteutumista ja yhteistoimintaa apteekeissa. 

VUONNA 2019 TEIMME TOIMIA TYÖKYKYJOHTAMISEN EDISTÄMISEKSI: 

TYÖKYKYJOHTAMISEN EDISTÄMINEN

TARJOAMME TUKEA ERI TAVOIN: 

Kassan eläkeasiantuntija kouluttautui työkykykoordinaattoriksi. 

Aloitimme alueelliset koulutukset työterveyshuollon hyödyntämisestä apteekkien näkökulmasta. 
Syksyllä 2019 pidettiin kolme tilaisuutta ja vuodelle 2020 suunnitelluista kuudesta tilaisuudesta 
järjestetään kaksi vallitsevasta pandemiatilanteesta johtuen. 
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Tiedostamme, että menestyvän liiketoiminnan ja kehittyvien palveluiden takana on hyvinvoiva henkilöstö. Kiinnitämme huomiota 
henkilöstömme työhyvinvointiin ja kehitämme sitä aktiivisesti. Tyypillisesti Apteekkien Eläkekassan työsuhteet ovat pitkiä, joka osaltaan 
kertoo siitä, että työssä viihdytään. 

HYVÄ TYÖYMPÄRISTÖ JA -VÄLINEET
Hyvä työympäristö on  tärkeä työhyvinvoinnin lähde. Toimistollamme on viihtyisät ja toimivat työtilat. Työvälineemme 
päivitimme keväällä 2020 etätyöskentelyyn sopivaksi, jonka lisäksi jokainen työntekijä sai halutessaan kotiinsa ylimääräisen 
tietokoneen näytön etätyöskentelyä helpottamaan. 

TAPATURMIEN JA SAIRASPOISSAOLOJEN SEURAAMINEN
Seuraamme henkilöstön työterveyttä ja -turvallisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja puutumme mahdollisiin epäkohtiin. 
Tapaturmia ja loukkaantumisia sattui yksi kappale vuonna 2019. Sairaspoissaoloprosentti samana vuonna oli alhainen 
2,84 prosenttia. 

TYÖHYVINVOINTIKYSELYT
Yhtenä vastuullisuustyömme tavoitteena on aloittaa säännölliset henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Viimeisin 
työhyvinvointikyselymme tehtiin keväällä 2020. Tutkimuksessa kartoitettiin työhyvinvoinnin johtamista, työn vaarojen ja 
kuormituksen hallintaa, osaamisen kehittämistä, terveyttä ja työkykyä. Kyselyssä nousi esiin erityisen hyvin olevat asiat:  hyvät 
työkaverit, työtilat ja työvälineet, virkistystoiminta sekä henkilöstön käytössä olevat vapaa-ajan viettopaikat. Kehityskohteeksi 
nousivat puolestaan johtamisen kehittäminen sekä luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen. 

TYÖHYVINVOINNISTA HUOLEHDITAAN MONIN KEINOIN. HENKILÖSTÖÄ KOSKEVIA ETUJA OVAT MUUN MUASSA:

TYÖHYVINVOINNISTA HUOLEHTIMINEN

Laajennettu
työterveyshuolto

Kattavat vakuutukset
työ- ja vapaa-ajalle

TulospalkkioVirkistyspäivät

Virikesetelit Ateriaetu, kahvit/teet,
hedelmät ja pähkinät

CASE
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HENKILÖSTÖN UUSI VAPAA-AJANVIETTOPAIKKA 
”KASSANRANTA”

Vuoden 2020 suurimpia panostuksia työhyvinvointiin  oli 
vapaa-ajanviettopaikan rakentaminen koko henkilöstön 
käyttöön. Ekologinen ”Kassanranta” Sysmässä tarjoaa upeat 
puitteet työstä palautumiseen. Kohteen suunnittelussa ja 
toteutuksessa on alusta asti huomioitu henkilöstön 
näkemykset ja ympäristönäkökohdat. Suunnittelu aloitettiin 
henkilöstön toiveet kartoittavalla kyselyllä ja myöhemmin 
henkilökunta osallistui kohteen sisustukseen ja varusteluun.

Kassanrannan ympäristönäkökohdissa huomioitiin muun 
muassa maalämpö ja aurinkosähkön hyödyntäminen. 
Kiinteistö lämpiää maalämmöllä ja päärakennuksen 
jäähdytys saadaan maalämpökaivosta ilman erillistä 
kompressoria. Päärakennuksen katolla on 17 kappaletta 
aurinkopaneeleita sekä 5 kWh:n aurinkosähköjärjestelmä. 
Kaikki hankinnat on tehty kestävästi ja paikallisuutta 
suosien. Kohteen kotimaisuusaste onkin yli 90%. 



Apteekkien Eläkekassa on 15 hengen organisaatio, jossa jokainen työntekijä on oman alansa asiantuntija. Työmme on vaativaa ja
yhteiskunnallisesti tärkeää, ja se vaatii jatkuvaa uuden oppimista. Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on kaiken toimintamme 
lähtökohta. Apteekkien Eläkekassan toiminta perustuu siihen, että se kykenee tarjoamaan toimintapiirilleen sen edellyttämän 
eläkevakuutusturvan edullisemmin, asiantuntevammin ja paremmin palvellen kuin muut vakuutuslaitokset. 

KOULUTUKSET
Kannustamme henkilöstöämme osallistumaan aktiivisesti koulutuksiin. Joka vuosi budjetoimme koulutuksiin
30 000-60 000 euroa riippuen siitä, mitä muutoksia eläkealalle tulee ja kuinka paljon koulutusta tarvitaan. 
Jokaisella työntekijällä on tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua. 

ESIMIESTEN VALMENTAMINEN
Uusimman työhyvinvointikyselyn myötä olemme tunnistaneet tarpeen kehittää esimiestyöskentelyä. Otamme 
vuoden 2021 tavoitteeksi, että jokainen esimies osallistuu vähintään kerran vuodessa yhteen koulutukseen. 

ORGANISAATION JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PERUSTUU HENKILÖSTÖN TARPEISIIN JA KUUNTELUUN:

HENKILÖSTÖPALAVERIT
Kuuntelemme henkilöstömme tarpeita säännöllisissä juttutuokioissa ”juttiksissa” ja ryhmäpalavereissa. Nämä henkilöstöpalaverit 
toimivat tehokkaana  sisäisen viestinnän  kanavana. Juttiksissa käydään läpi tiimien ja toimitusjohtajan ajankohtaiset kuulumiset 
sekä työhyvinvointiin ja huvitoimikuntaan liittyvät asiat.  Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka jaetaan koko työyhteisölle. 

ORGANISAATION JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

KEHITYSKESKUSTELUT
Pidämme säännölliset kehityskeskustelut, joissa sovitaan henkilökohtaisesta koulutus- ja muusta kehitystarpeesta.  
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TEHTÄVÄT JA 
VASTUUT -MATRIISI

KIRJALLISET
TOIMENKUVAT

PALKITSEMIS-
JÄRJESTELMÄ

ETÄTYÖ-
OHJEISTUS

Kaikille yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat ohjaavat ja 
kannustavat kehittämään työtämme ja yrityskulttuuriamme. 
Päivitämme pelisääntöjä aina tarvittaessa. Uusin ohjeistus 
koskee etätyökäytäntöjä: etätyöohjeistus on otettu käyttöön 
keväällä 2020.  

JOHTORYHMÄ-
TYÖSKENTELY

PANOSTAMME JATKUVAAN OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA KOULUTUKSEEN:
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KIINTEISTÖSIJOITUSTEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN CASE

Asuinkiinteistöjen
ympäristötunnusluvut

Kokonaiskulutus
2019

Muutos-%
2018-2019

Ominaiskulutus
2019

Kasvihuonepäästöt
2019

Päästöintensiteetti
2019

Energia 1 240 MWh +2,1 202 kWh/m2 238 tCO2e 38,83 kgCO2e/m2

- Sähkö 66 MWh -7,0 11 kWh/m2 13 tCO2e 2,12 kgCO2e/m2

- Lämpö 1 174 MWh +2,7 192 kWh/m2 225 tCO2e 36,7 kgCO2e/m2

Vesi 9 469 m3 -1,9 1 545 l/m2 6,6 tCO2e

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta

Kiinteistösektorilla on merkittävä rooli ilmastopäästöjen vähentämisessä. Suomessa rakennukset käyttävät lähes 40 prosenttia 
kulutettavasta energiasta ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Pyrimme pienentämään kiinteistöliiketoiminnan
hiilijalanjälkeä sijoittamalla vastuullisesti ja tekemällä toimia kiinteistöjen ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Esimerkiksi suorissa 
kiinteistösijoituskohteissamme on siirrytty energiatehokkaaseen led-valaistukseen. Kiinteistökantamme koostuu asuin-, liike- ja 
toimistokiinteistöistä sekä HYPO-tonteista. Pääosin nämä kohteet sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja ovat helposti saavutettavissa. 
Kohteissamme on tyypillisesti pitkäikäisiä vuokrasuhteita ja korkeat käyttöasteet. 

SEURAAMME ASUNTOKOHTEIDEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUKSIA
Seuraamme suoraan hallinnoimiemme asuinkiinteistöjen energian- ja vedenkulutuksia. Vastaamme näiden kohteiden energian- ja 
vedenkulutuksesta kokonaisuudessaan. Vuonna 2019 asuinkiinteistöjen kokonaisenergiankulutus kasvoi sääkorjattuihin tietoihin perustuen 
2,1 % verrattuna vuoteen 2018. Hiilijalanjälki laskettuna energian- ja vedenkulutuksen osalta GHG Protocolin ohjeistuksen mukaan oli 
yhteensä 244,6 tCO2e, mistä energiankulutuksen (Scope 2, sijaintiperusteinen) osuus oli 238 tCO2e ja vedenkulutuksen (Scope 3) 6,6 tCO2e. 
Jätteiden vaikutusta ei huomioitu, sillä jätteitä koskevan tiedon kattavuus ei ollut riittävällä tasolla. Tulevaisuudessa pyrimme kehittämään 
tunnuslukujen systemaattista keräämistä. Asuntokohteissamme kannustetaan kierrätykseen ja kierrätettäviä jakeita ovat kartonki, lasi, 
metalli, biojäte ja muovi. Muovinkierrätys aloitettiin vuonna 2019. 

PANOSTAMME UUSIUTUVAAN ENERGIAAN
Kiinteistökannassamme on yksi kohde, joka lämpiää maalämmöllä sekä kaksi kohdetta, joissa tuotetaan uusiutuvaa energiaa omassa 
aurinkovoimalassa. Uusiutuvan energian tuotanto aloitettiin kummassakin aurinkovoimalassa vuonna 2020. Tavoitteena on lisätä omaa 
uusiutuvan energian tuotantoa tulevina vuosina ja kaikissa soveltuvissa kohteissa huomioidaan valmiudet aurinkosähkön käyttöönottoon. 
Lisäksi tavoitteenamme on siirtyä sähkönhankintakohteissamme sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöön. Uusiutuvaan 
kaukolämpöön pyritään siirtymään kaikissa niissä kohteissa, joissa se on mahdollista. 

ENERGIATEHOKKUUSINVESTOINTEJA YHTEISTYÖSSÄ 
VUOKRALAISTEN KANSSA

Asuntokohteita lukuun o@ama@a suorissa 
kiinteistösijoituskohteissamme on käytössä 
hoitovuokramalli, jossa vuokralainen vastaa kulu@amastaan 
energiasta. Hoitovuokrasopimuskohteissa voi olla haastavaa 
tehdä energiatehokkuusinvestointeja, koska hyöty 
investoinneista on enemmän vuokralaisen kuin 
vuokranantajan intressi. Liikekiinteistömme Kirkkonummen 
Jatke on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, miten 
energiatehokkuusinvestointeja voidaan tehdä yhteistyössä. 
Teimme vuokralaisten kanssa leasing-sopimuksen, jossa 
määräaikana investoin? kuoletetaan aurinkosähkön 
hinnoi@elun kau@a. Tämä esimerkki on ollut toimiva 
ratkaisu, ja toimintamallia on tarkoitus hyödyntää myös  
muissa kohteissamme. Kirkkonummen Jatkeessa katolle 
asennecin aurinkovoimala kesällä 2020. Lai@eiston teho on 
73,7 kWp ja arvioitu vuotuinen energiantuo@o on 
62,6 MWh.  Aurinkosähköjärjestelmä vähentää kiinteistön 
hiilijalanjälkeä arviolta 9 890 kg vuodessa. 
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ENERGIATEHOKKUUS
Kiinteistötoiminnassa tehokkain 
tapa hiilijalanjäljen 
pienentämiseen on parantaa 
kiinteistöjen energia-
tehokkuutta. Kesällä 2020 
uudistimme toimisto-
rakennuksemme pihan puolen 
ikkunat ja ovet. 

UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ
Olemme siirtyneet toimistomme 
kiinteistösähkössä vihreään sähköön. 
Seuraavaksi tavoiIeenamme on siirtyä 
uusiutuvaan kaukolämpöön. Ostetun 
sähkön määrä vuonna 2019 oli 4,3 MWh 
ja lämpöenergian määrä 85 MWh.

VEDENKULUTUS
Vedenkulutuksella on pieni 
rooli ympäristö-
vaikutuksissamme. 
Vedenkulutuksemme 
vuonna 2019 oli 475 m3.

JÄTTEET JA KIERRÄTYS
Kierrätämme kaikki jätteemme. Viime vuosina olemme 
vähentäneet merkittävästi tulostuspaperin käyttöä, sillä 
sähköinen arkistointi on otettu käyttöön valtaosassa 
toimintojamme. Jätehuollon tarkempi tarkastelu on 
kehityskohteemme, sillä jätteistä vastaa ulkopuolinen toimija ja 
tunnuslukujen keräämisessä on vielä kehitettävää. 

TYÖMATKALIIKENNE
Toimistomme sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Helsingin 
keskustassa. Pyrimme suosimaan työmatkoissa julkista liikenneIä. 
Työmatkaliikenteestä syntyviä päästöjä kitkemme myös tukemalla 
etätöiden tekemistä. Uudet työvälineemme ja toimivat etätyökäytännöt 
ovat tehneet etätyöskentelystä tehokasta ja vähentävät 
työmatkaliikenneIä oleteIavasT myös tulevaisuudessa. 
Työmatkaliikenteen tarkempi tarkastelu on kehityskohteemme, joIa 
saamme sen aiheuIamat päästöt mukaan hiilijalanjälkeemme.

OMAN TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN

Olemme 15 hengen organisaatio, jossa oman toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan pääasiassa sähkön, lämmön ja vedenkulutuksen 
kautta. Edistämme toimintatapoja, joilla omia ympäristövaikutuksiamme saadaan vähennettyä. Tavoitteenamme on seurata tarkemmin 
ympäristövaikutuksiamme kokonaisuutena ja lisätä ympäristöosaamistamme. 
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HIILIJALANJÄLKI
Oman toimintamme hiilijalanjälki 
vuonna 2019 on laskeIu käytetyn 
energian ja vedenkulutuksen 
perusteella. Kokonaispäästöt 
vuonna 2019 olivat 16,33 t CO2e. 
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103



22

VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN

Case? 

CASE

Apteekkien Eläkekassan sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata vakuutetuilleen kuuluvien työeläkkeiden maksaminen 
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoittajavastuun mukaan 
eläkelaitoksen, joka hallinnoi edunsaajiensa varoja, on toimittava edunsaajiensa etujen mukaisesti. Kestävässä 
sijoittamisessa pyritäänkin optimoimaan finanssipääoman käytön lisäksi luonnonvarojen sekä sosiaalisen että henkisen 
pääoman käyttö. Vastuullisella sijoittamisella on merkittävä vaikutus koko toimintamme vastuullisuuteen. 

Eläkekassan kestävän sijoitustoiminnan kantavina periaatteina ovat pitkäjänteisyys, tulevaisuuteen suuntautuminen ja 
toimialakohtainen olennaisuus. Kestävyystekijöiden laaja huomioiminen sijoituspäätöksissä alentaa kokonaisriskiä ja nostaa 
tuottoa pitkällä aikavälillä. Sijoitusorganisaation omien toimintatapojen vastuullisuus on merkittävä osa riskienhallintaa. 
ESG-ohjeistus ja omistajaohjauksen periaatteet luovat lähtökohdat riskienhallintaan vastuullisessa sijoittamisessa.

RAPORTOINTITYÖKALUT APUNA VASTUULLISUUDEN ARVIOINNISSA
Vastuullisessa sijoittamisessa käytössämme ovat Suomen sijoitustutkimuksen sekä Tracefi Oy:n kuukausi- ja vuositasoiset 
raportointityökalut. Raportointi sisältää kuukausitasolla laadullisen sekä kattavuusarvioinnin sijoituskohteiden ESG-
suorituksesta, hiilijalanjäljestä ja kestävää kehitystä edistävistä ratkaisuista. Vuositasolla raportointi kattaa syvällisemmän 
kestävyysaltistumien ja salkun vaikuttavuuden analysoinnin sekä teemakohtaiset analyysit, kuten ilmastoriskien arvioinnin.

SUOSIMME VASTUULLISIA VARAINHOITAJIA
Koska olemme pieni organisaatio, meillä ei ole kestävyyteen erikoistunutta omaa henkilökuntaa vaan toiminto on integroitu 
sijoitustoimintaan. Suosimme varainhoitajia, jotka huomioivat kestävyyden näkökulman sijoituspäätöksissä. Valtaosa 
varainhoitajista on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Varojen allokoinnilla pyritään vaikuttamaan
Suomen Agenda 2030 tavoitteiden toteutumiseen. 

VUONNA 2019 PÄIVITIMME KESTÄVÄN SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEITA JA OHJEISTUKSIA
Eläkekassan hallitus vahvisti periaatteet omistajanohjauksen käyttämisestä. Kassa on vastuullinen sijoittaja ja toimimme 
kestävää kehitystä edistävällä tavalla myös omistajaohjaukseen liittyvissä kysymyksissä. Periaatteet luovat hyvän pohjan 
vuorovaikutukselle kestävyyteen liittyvissä asioissa niin suorissa sijoituksissa kuin varainhoitajien ohjeistamisessa. Vuoden
aikana päivitimme ja uudistimme myös eläkekassan kestävän sijoitustoiminnan ESG-ohjeistusta ja raportointia osaksi 
sijoitustoimintaa sekä kehitimme kestävyysaltistumien analyysiä. 

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta

VAIKUTTAVUUSSIJOITTAMISTA PUHTAAN 
ENERGIAN KAUTTA

Olemme pyrkineet tunnistamaan sijoituskohteita, jotka 
hyötyvät liiketoiminnassaan vastuullisuuteen ja globaaleihin 
haasteisiin lii@yvistä mahdollisuuksista – ja samalla 
rahoi@amaan kestävämpää maailmaa osana tuo@avaa 
sijoitustoimintaa. Yksi vaiku@avuussijoi@amisen 
kohteistamme on kesällä 2018 peruste@u Elite In?an 
Aurinko I Ky -rahasto, joka sijoi@aa aurinkoenergian 
tuotantoon. Sijoituskohteina on neljä toiminnassa olevaa 
aurinkovoimalaa In?assa ja rahasto omistaa näistä 16,25 
prosen?n osuuden. Rahaston ja sen 
yhteistyökumppaneiden omistamat aurinkovoimalat 
tuo@avat puhdasta energiaa satojentuhansien 
ko?talouksien kulutuksen verran. Yhteensä voimalaitokset 
vähentävät noin 324 tuhannen tonnin edestä 
hiilidioksidipäästöjä vuosi@ain. Kassavirtatuo@otavoite 
rahastolle on yli 5 % vuodessa ja kokonaistuo@otavoite
10-14 % IRR. 
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KESTÄVÄ JA KANNATTAVA TOIMINTA

TOIMINTAMALLI ARVO JA VAIKUTUKSET

TALOUDELLINEN PÄÄOMA
- Sijoitusomaisuus  650 M€
- Vakavaraisuusaste 132 %

TUOTANTOPÄÄOMA
- Kiinteistöomaisuuden yhteispinta-ala yli 

30 000 m2

LUONNONVARAT
- Oma toiminta:

Energiankulutus 85 MWh
Vedenkulutus 475 m3

HENKILÖSTÖ
- Palkat 
- Työtyytyväisyyttä ja –hyvinvointia aletaan 

seurata säännöllisin työhyvinvointikyselyin

YHTEISKUNTA
- Maksetut eläkkeet 98 M€
- Verot
- Investoinnit
- Työllistäminen ja osaamisen jakaminen

YMPÄRISTÖ
- Keskittyminen sijoitusten 

kasvihuonekaasupäästöihin

OMISTAJAT JA SIJOITTAJAT
- Vastuullinen sijoittaminen
- Vakaa tuottoHENKILÖSTÖ

- 15 kokopäiväistä työntekijää
- Keskimääräinen työsuhde kassassa yli

11 vuotta

Hyvä hallintotapa ja läpinäkyvyys luovat pohjan vastuulliselle toiminnallemme. Kannamme vastuuta sijoite@ujen varojen vakavaraisuudesta valitsemalla sijoituskohteet huolellises? sekä pitämällä huolta hyvästä
riskienhallinnasta. Tuotamme lisäarvoa sidosryhmillemme kestävän sijoi@amisen tuo@o-odotusten lisäksi harjoi@amalla kestävää ja kanna@avaa toimintaa. Pyrimme edistämään avointa vies?ntää ja kiinnitämme erityistä
huomiota yhteistyökumppaneidemme vastuullisuuteen, jo@a voimme varmistaa vastuullisen toiminnan koko arvoketjussa.

VAKUUTAMME
työnantajat
työntekijät

yrittäjät

SIJOITAMME
eläkevarat

vastuullisesti

MAKSAMME
eläkkeet oikein 

ja ajallaan

SOSIAALINEN PÄÄOMA
- Aktiivisuus alan verkostoissa

Eläkepäätöksiä 543
Eläkkeensaajia 4 976

SOSIAALISET VAIKUTUKSET
- Hyvinvointia asiakkaille

Sijoitusomaisuus:

- Korkosijoitukset
- Osakesijoitukset
- Kiinteistösijoitukset
- Muut sijoitukset

TyEL-vakuutuksia 632 
TyEL-vakuutettuja 7 203
YEL-vakuutuksia 684

Vastuullisuuden lähtökohdat Vastuullisuusohjelma Tyytyväiset asiakkaat Sitoutunut henkilöstö Ympäristön huomioiminen Kestävä toiminta
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