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APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS 
 
Apteekkien Eläkekassan kassankokous pidettiin keskiviikkona 21. huhtikuuta 
2021 etäkokouksena Teams -viestintäohjelmaa käyttäen.  Hallituksen puheenjoh-
taja Anders Karlsson avasi kokouksen käsitellen avauspuheessaan eläkekas-
san toimintavuotta 2020, mikä oli samalla myös 157. toimintavuosi mitä väritti ko-
ronapandemia. Toiminnot sujuivat hyvin etätyöskentelynä, mihin osattiin varautua 
juuri ennen pandemian alkua. 

Sijoitustoiminnan nettotuotoksi muodostui 5,7 %, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin eläkeyhtiöiden keskimääräinen tuotto. Omaisuuslajeista parhaiten 
onnistuivat suorat kiinteistösijoitukset. Vakavaraisuus pysyi edelleen erinomaisel-
la tasolla. Vakavaraisuusaste 135,9 % oli parempi kuin yhdelläkään eläkeyhtiöllä, 
joiden keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 128,0 %.  Lisävakuutusvastuuta 
kartutettiin 0,2 miljoonalla eurolla.  
 
Eläkepäätöksiä annettiin yhteensä 513 kappaletta ja eläkkeensaajien määrä oli 
vuoden lopussa 4 971.  Vanhuuseläkkeelle siirryttiin yrittäjien osalta 64,9 ja työn-
tekijöiden osalta 61,4 vuoden iässä.  Kaikkien eläkkeiden osalta yhteinen kes-
kiarvo eläköitymisiälle oli 62,5 eli hieman yli valtakunnallisen luvun. 
 
Eläkekassa osoittautui kilpailukykyiseksi vakuutusmaksulla mitattaessa, tarjoten 
jälleen kerran apteekeille edullisimman tavan järjestää lakisääteinen eläkevakuu-
tus. Yhteensä kassan antama hyvitys oli 3,9 miljoonaa euroa. Keskimääräisen 
työnantajan saama hyvitys oli 6 249 euroa ja vakuutettua kohden hyvitys oli 546 
euroa. 
 
Tämä on nyt toinen vuosi etänä ja toivotaan, että seuraavana keväänä kassan-
kokous voidaan pitää jo perinteisellä tavalla kokoontuen. 
 
Kassankokouksen puheenjohtajaksi valittiin apteekkineuvos Klaus Holttinen. 
Kokouksessa oli läsnä 8 kannattajaosakasta ja 5 B-osaston jäsentä. Valtakirjoilla 
oli edustettuna 235 kassan jäsentä ja 28 kannattajaosakasta. Kokous vahvisti yk-
simielisesti eläkekassan tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle ja toimitusjohta-
jalle vastuuvapauden tilivuodelta 2020. 

 

Hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin C-osaston jäsenten ja kan-
nattajaosakkaiden edustajaksi uutena apteekkari Risto Holma ja hänen varajäse-
nekseen uutena apteekkari Tiina Heikkilä. Koska apteekkari Risto Holma toimi 
aikaisemmin varajäsenenä valittiin hänen tilalleen jäljellä olevalle kaksivuotiskau-
deksi apteekkari Maarit Tarvainen. B-osaston jäsenten edustajaksi valittiin uudel-
leen farmaseutti Soili Rikkonen ja varajäseneksi uutena valtiotieteiden tohtori 
Pekka Perttula.   
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C-osaston jäsenten ja kassan kannattajaosakkaiden edustajat hallituksessa 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 
 

Apteekkari Risto Holma Apteekkari Tiina Heikkilä   
Espoo   Kauniainen 

 
Apteekkari Tommi Saarelainen Toimitusjohtaja Merja Hirvonen  
Ruokolahti  Rajamäki 

 
Apteekkari Anna Schoultz Apteekkari Maarit Tarvainen  
Espoo   Rauma 

 
  B-osaston jäsenten edustajat 

 
Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  

   
Farmaseutti Soili Rikkonen  Valtiotieteiden tohtori Pekka Perttula  
Lempäälä   Kirkkonummi 

 
Toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko  farmaseutti Helena Haaparanta  
Helsinki         Kauhajoki 

 
Puheenjohtaja Antti Kataja  Työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä     
Espoo    Helsinki 

Tilintarkastajat 
Kassankokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoo-
pers Oy:n, joka nimeää päävastuullisen tarkastajan. Tilintarkastusyhteisön toi-
miessa tilintarkastajana ei varatilintarkastajaa valittu.  

 
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

 
Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin halli-
tuksen puheenjohtajaksi apteekkari Tommi Saarelainen ja varapuheenjohtajaksi 
toimitusjohtaja Riitta Uusi-Esko. 

 
Kassan toimintakertomus 2020 on luettavissa eläkekassan kotisivuilla 
www.aekassa.fi. 
Meddelande på svenska finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi. 

 
Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen sijoitustulos  

     
 Sijoitustoiminnan tuotto ensimmäisellä neljänneksellä on 4,8 % ja salkun sijoitusriski 

4,7 %. Alkuvuoden tulokseen saamme olla tyytyväisiä ja olemme suhteellisesti pa-
remmassa tilanteessa kuin yhtiöt keskimäärin kyseisenä ajankohtana, tästä on hyvä 
jatkaa. 

  
 
Ystävällisin terveisin 

 
APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 

 
 

Hannu Hokka 
toimitusjohtaja 

http://www.aekassa.fi/
http://www.aekassa.fi/

