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Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 1/2021
Toimitusjohtajan tervehdys
Viime ja tämän vuoden poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta eläkekassa
on pystynyt toimimaan ongelmitta ja toimintaa on saatu kehitettyä myös
etätyössä. Monipuolinen palvelukonseptimme on toiminut hyvin.
Sijoitustoimintamme on laaja-alaista ja tuloksekasta. Riskienhallintaa on
uudistettu ja vastuullisuuteen sekä kestävän kehityksen toimintamalliin on
panostettu.
Sijoitusmarkkinoilla on koettu merkittävä toipuminen vuoden takaisten pohjien
jälkeen. Hyvä markkinakehitys on jatkunut myös alkuvuonna. Maaliskuun
lopussa eläkekassan varallisuus oli tuottanut 4,8 % vuoden alusta, joka on
enemmän kuin vertailuindeksimme tuotto samalla aikajaksolla.
Vakavaraisuutemme, jota olemme pitkällä aikavälillä pystyneet kartuttamaan,
on pysynyt vahvalla tasolla ja edelleen vahvistunut verrattuna työeläkealan
keskimääräiseen kehitykseen. Maaliskuun lopun vakavaraisuusaste oli 138,8 %
kun se yhtiöillä oli keskimäärin 130,2 %. Eläkelaitoksen tärkeimpiä tehtäviä on
varmistaa eläkkeiden maksaminen ja likviditeetti kaikissa olosuhteissa.
Tässäkin olemme näinä poikkeusaikoina onnistuneet.
Hannu Hokka
Hallitusasiaa
Huhtikuussa pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin
hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi apteekkari Tommi Saarelainen.
Aiemmin puheenjohtajana toiminut apteekkari Anders Karlsson jättäytyi pois
hallituksesta. Kassankokouksessa uudeksi varsinaiseksi hallituksen jäseneksi
valittiin varajäsenenä toiminut apteekkari Risto Holma. Uusina varajäseninä
tulivat valituiksi apteekkari Tiina Heikkilä, apteekkari Maarit Tarvainen ja
valtiotieteiden tohtori Pekka Perttula.
Vuoden 2022 alusta voimaan tulevaksi esitetyssä eläkesäätiö- ja
eläkekassalaissa on tarkennettu hallituksen jäsenen kelpoisuusehtoja.
Jäsenen, niin varsinaisen kuin varajäsenen, tulee olla hyvämaineinen ja hänellä
tulee olla hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on oltava
myös sijoitustoiminnan tuntemusta. Tulemme jatkossa perehdyttämään jo
ennen kyseiseen virkaan astumista uusia hallituksen jäseniä. Meihin saa olla
myös yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun kiinnostus
hallitustyöskentelyyn herää ja ohjaamme mielellämme tarjolla olevien
koulutusten pariin.
Varpu Hyvönen

TyEL -vakuutusmaksuista vuodelta 2020 maksetaan hyvitystä

Hyvästä sijoitusvuodesta johtuen tilinpäätöksessä vahvistettiin lopulliseksi TyEL
-vakuutusmaksuprosentiksi 23,6. Se on yhden (1) prosenttiyksikön pienempi
kuin peritty vakuutusmaksu 24,6 prosenttia. Tässä perityssä maksuprosentissa
oli ennakkoon huomioitu 0,1 prosenttiyksikön hyvitys eläkeyhtiöiden
keskimääräiseen maksuun verrattuna.
Koska lopullinen vakuutusmaksu vahvistettiin alhaisemmaksi kuin peritty
maksu, eläkekassa maksaa asiakkaille hyvitystä. Hyvitys koskee asiakkaita,
joiden TyEL -vakuutus oli voimassa 31.12.2020.
Hyvitys maksetaan asiakkaiden tileille TyEL -vakuutusmaksun palautuksina
niin, että suoritukset ovat asiakkailla viimeistään 18.6.2021. Näitä palautuksia ei
voi suoraan käyttää eläkekassan muiden laskujen hyvittämiseen.
Lähetämme erikseen asiakaskohtaiset erittelyt maksuista postin kautta.
Sirpa Moilanen

Eläke- ja vakuutusasioiden asiakaspalvelu

Eläkekassan toimisto on edelleen suljettuna ja työskentelemme pääasiassa
etänä.
Puhelinpalveluaikamme on klo 10-14.
Pyydämme, että mahdollisuuksien mukaan käytät ryhmänumeroitamme:
vakuutusasiat
09 6126 2712
eläke- ja kuntoutusasiat 09 6126 2717
Verkkosivujemme www.aekassa.fi yhteystiedot -kohdasta löydät kaikki
yhteystietomme.
Sähköpostiliikenteessä kannattaa myös suosia ryhmäpostilaatikoita
vakuutusasiat@aekassa.fi ja elakeasiat@aekassa.fi.
Verkkosivuiltamme löytyvät nyt kaikkien eri eläkelajien sähköiset
hakemukset. Sähköinen hakeminen edellyttää tunnistautumista. Toivomme
sinun suosivan sähköistä asiointia, sillä se nopeuttaa monen asian hoitamista ja
on lisäksi ympäristöystävällinen asioimistapa. Paperipostin kautta asiat toki
hoituvat myös, mutta hitaammin.
Verkkosivujemme Yhteystiedot -kohdasta löydät linkin, jota kautta voit lähettää
meille sähköpostia suojattuna. Myös liitteiden lähettäminen suojattuna onnistuu
sitä kautta. Arkaluonteisten ja salassapitosäännösten piirissä olevien tietojen
välittämisessä pyydämme käyttämään suojattua sähköpostia.
Sirpa Moilanen

Katso työeläkeotteesi sähköisesti

Verkkosivujemme kautta pääset helposti katsomaan oman työeläkeotteesi.
Tunnistautumalla palveluun näet työhistoriasi ja tiedot tähän mennessä eläkettä
kartuttaneista ansioistasi. Tiedot kannattaa tarkistaa vuosittain, sillä tuleva
eläkkeesi pohjautuu otteen tietoihin.
Sivustolta www.työeläke.fi löydät paljon eläkkeisiin liittyvää tietoa. Siellä olevan
laskurin avulla voit laskea arvion tulevan vanhuuseläkkeesi suuruudesta. Jos
suunnittelet osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemista, löytyy myös
sen arvioimiseen laskuri, joka laskee myös vaikutuksen myöhempään
vanhuuseläkkeeseesi. Kannattaa tutustua sivustoon!
Sirpa Moilanen

Työkykykoordinaattorimme neuvoo
Työkykykoordinaattori antaa luottamuksellista neuvontaa ja ohjausta työkykyyn
ja työelämään liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä, jos mieltäsi askarruttaa oma tai
työkaverin työssä selviytyminen tai työkyky. Myös työnantajana ja esimiehenä
voit kysyä neuvoja.
Työkykykoordinaattorin tavoitat puhelimitse 050 313 7226
tiistaisin klo 13 – 14 ja 17 - 19
Voit lähettää myös sähköpostia tyokykykoordinaattori@aekassa.fi
Työhyvinvoinnin edistäminen vähentää poissaoloja ja riskiä joutua
työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja samalla työyhteisön luovuus ja tuottavuus
lisääntyvät. Ota siis ajoissa yhteyttä
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TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (toukokuussa maksetuista ansioista)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (kesäkuussa maksetuista ansioista)
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (heinäkuussa maksetuista ansioista)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (elokuussa maksetuista ansioista)
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (syyskuussa maksetuista ansioista)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (lokakuussa maksetuista ansioista)
YEL- vakuutusmaksun eräpäivä
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (marraskuussa maksetuista ansioista)
TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (joulukuussa 2021 maksetuista ansioista)
YEL -vakuutusmaksun eräpäivä
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