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Verkställande direktörens hälsning

Det gångna året har varit exceptionellt på många sätt. Den globala pandemin
och följderna av den har påverkat både samhället samt ekonomiutvecklingen.
Vårens akuta nedgång på börsen övergick ändå till en jämn balanserad
återhämtning från botten i mars månad. Vid slutet av november var
placeringsavkastningarna 3,2 % och på det sättet går vi positiva mot slutet av
året.
Pensionskassans förutsättningar till verksamhet har bibehållits trots
omständigheterna på en god och trygg nivå. Vår soliditet, som vi har på lång
sikt kunnat utöka, har hållits stark och faktiskt blivit starkare i jämförelse med
utvecklingen i arbetspensionsbranschen. I slutet av september var vår
soliditetsnivå 131,3 % medan den för bolagen i genomsnitt var 124,2 %. Till
pensionsanstaltens viktigaste uppgifter hör att försäkra utbetalning av
pensioner och likviditet under alla omständigheter och med det har vi också
lyckats.
Enligt resultatprognosen är det påkommande ännu en tilläggsgottgörelse till
ArPL – försäkringsavgifterna för år 2020. Återbäringens belopp bekräftas i
samband med bokslutet och den informerar vi mera om på våren. Nu har det
beaktats en gottgörelse på 0,7 procentenheter.
På grund av coronapandemin sänkte arbetspensionsbolagen sina ArPL avgifter
med 2,6 % f.r.om. 1.5.2020. Detta underskott som där av uppstod indriver
pensionsbolagen med att höja arbetsgivarnas pensionsavgifter under åren
2022 – 2025. Motsvarande tillfälliga rabatt har inte pensionskassan haft och
därför höjs ej heller pensionsavgifterna.
Pensionskassans servicekoncept har vi kunnat erbjuda de försäkrade
oberoende av rådande undantagsomständigheter.

Hannu Hokka



FÖRSÄKRINGSAVGIFTER ÅR 2021

Pensionskassans styrelse fastställde ArPL- försäkringens förskottspremie för år
2021. Förskottspremien för ArPL är 24,5 %. Pensionskassan gottgör i
förskott sammanlagt 0,3 % - enheter. Arbetsgivarens betalningsandel är i
medeltal 16,95 %.

Arbetspensionsförsäkringspremien som uppbärs från arbetstagarnas lön är
samma som år 2020 alltså

 För under 53 åringar och de som fyllt 63 år 7,15 %
 För 53-62 åringar 8,65 %

För företagarnas del har social- och hälsovårdsministeriet fastställt
försäkringsavgiften. Försäkringsavgiften är den samma som år 2020 alltså

För under 53 åringar och för dem som har fyllt 63 år 24,1 %
För 53-62 åringar 25,6 %

Pensions- och försäkringsärendenas kundrådgivning har löpt bra

På grund av den rådande pandemisituationen är vårt kontor fortfarande stäng
och vi arbetar huvudsakligen på distans.
Vår telefontjänst är öppen vardagar kl. 10-14.
Vi ber att ni i mån av möjligheter använder våra gruppnummer:
försäkringsärenden 09 6126 2712
pensions- och rehabiliteringsärenden 09 6126 2717

På vår nätsida www.aekassa.fi hittar du alla våra kontaktuppgiter.

Då du skickar e-post lönar det sig också att använda våra e-postadresser för
hela gruppen:
vakuutusasiat@aekassa.fi och elakeasiat@aekassa.fi.

Det elektroniska sättet att uträtta ärenden har också ökat märkbart under
undantagsomständigheterna, vi tackar våra kunder för det! Det lönar sig att
använda sig av att elektroniskt sköta ärenden eftersom det gör att
handläggningen sköts fortare. Då man använder papperpost sköts det också,
men långsammare.

Från våra nätsidor under länken kontaktuppgifter kan du skicka skyddad  e-
post. Också bilagor kan du skicka via den. Vi rekommenderar att använda den
då du skyddar konfidentiella uppgifter till oss.

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

Med att främja arbetsvälmåendet minskas frånvaron och risken att bli på
invalidpension. Samtidigt höjs arbetsgemenskapens kreativitet och
produktivitet. Ta alltså i tid kontakt.



Viktiga utsatta datum år 2021

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


