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APOTEKENS PENSIONSKASSAS KASSAMÖTE 
 
Apotekens Pensionskassas kassamöte hölls på onsdagen 21. april 2021 som di-
stansmöte via Teams. Styrelsens ordförande Anders Karlsson öppnade mötet 
med att behandla verksamhetsåret 2020, som samtidigt är 157. verksamhetsåret. 
Året färgades av Corona pandemin. Verksamheten fungerade bra på distans, vil-
ket kassan hann förbereda sig på just innan pandemin började. 

Placeringsverksamheten hade en nettoavkastning på 5,7 %, vilket är 0,9 procen-
tenheter högre än pensionsbolagens medelavkastning. Av tillgångsklassen lyck-
ades de direkta fastighetsplaceringarna bäst. Soliditeten hölls fortfarande på en 
utmärkt nivå. Solvenskvoten på 135,9 % var bättre än vad ett enda pensionsbo-
lag hade. Pensionsbolagens solvenskvot var i medeltal 128,0 %.  
 
Sammanlagt 513 pensionsbeslut gavs och sammanlagt hade kassan 4 971 pens-
ionstagare i slutet av året. Företagarna gick i pension igenomsnitt vid 64,9 års ål-
dern, medan arbetstagarna gick i pension i genomsnitt vid 61,4 års ålder. Totalt 
sett var genomsnittliga åldern 62,5 att gå i pension, vilket var något över den 
riksomfattande åldern som personer i genomsnitt gick i pension. 
 
Pensionskassan visade sig vara konkurrenskraftig då det gäller försäkringsavgif-
ter och kunde än en gång erbjuda det förmånligaste sättet att sköta den lagstad-
gade pensionsförsäkringen. 
 
Det här är redan andra året som kassamötet sköts på distans och vi hoppas att 
mötet nästa år kan skötas på det traditionella sättet. 
  
Till kassamötets ordförande valdes apoteksråd Klaus Holttinen. På mötet var 8 
delägare och 5 medlemmar från B-avdelningen. Med fullmakt var 235 medlem-
mar representerade och 28 delägare. Styrelsen fastställde enhälligt pensionskas-
sans bokslut och beviljade ansvarsfrihet till styrelsen och verkställande direktören 
för år 2020.  

Till styrelsen valdes för följande treårsperiod apotekare Risto Holma som ny för 
att representera C-avdelningens medlemmar och delägare. Hans suppleant är 
som ny apotekare Tiina Heikkilä. Eftersom Risto Holma fungerade som suppleant 
valdes apotekare Maarit Tarvainen till hans plats för de återstående två åren. 
Som representant för B-avdelningens medlemmar valdes på nytt farmaceut Soili 
Rikkonen och som suppleant politices doktor Pekka Perttula. 
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C-avdelningens medlemmars och delägares representanter i styrelsen 

 

Medlemmar  Suppleanter 
 

Apotekare Risto Holma Apotekare Tiina Heikkilä   
Esbo   Grankulla 

 
Apotekare Tommi Saarelainen Verkställande direktör Merja Hirvonen  
Ruokolax  Rajamäki 

 
Apotekare Anna Schoultz Apotekare Maarit Tarvainen  
Esbo   Raumo 

 
  B-avdelningens medlemmars representanter 

 
Medlemmar  Suppleanter 

   
Farmaceut Soili Rikkonen  Politices doktor Pekka Perttula  
Lempäälä   Kyrkslätt 

 
Verkställande direktör Riitta  Farmaceut Helena Haaparanta 
Uusi-Esko  Kauhajoki 
Helsinki          

 
Ordförande Antti Kataja  Arbetsmarknadsdirektör Minna Hälikkä     
Esbo     Helsingfors 

 
Revisorer 

Kassamötet valde till revisor PricewaterhouseCoopers Oy, som namnger den hu-
vudsakliga revisorn.  

 
Styrelsens ordförande och vice ordförande 

 
Samma dag under styrelsens möte valdes apotekare Tommi Saarelainen till sty-
relsens ordförande och till vice ordförande verkställande direktör Riitta Uusi-Esko. 

 
Kassans verksamhetsberättelse finns att läsa på kassans nätsidor: www.aekassa.fi  

 
Första kvartalets placeringsresultat för år 2021 

     
 Placeringsverksamhetens vinst under första kvartalet är 4,8 % och portföljens place-

ringsrisk 4,7 %. Vi får vara nöjda med resultatet från början av året och vi är i bättre 
situation än bolagen i medeltal från samma tid. Härifrån är det bra att fortsätta. 

  
 
Med vänlig hälsning 

 
APOTEKENS PENSIONSKASSA 

 
 

Hannu Hokka 
verkställande direktör 

http://www.aekassa.fi/

