
  
  

20.12.2021 
 
 
Apteekkien Eläkekassa tiedottaa 2/2021 
 
 
 
 
Toimitusjohtajan tervehdys 
 

 Kulunut vuosi on ollut työskentelyä etänä koronaolosuhteissa. Kaikessa 
toiminnassa on pitänyt huomioida rajoituksia ja noudattaa varovaisuutta. Se on 
vaatinut sopeutumista, pitkäjänteisyyttä ja henkisiä voimavaroja. Eläkekassan 
henkilöstö on kuitenkin onnistunut tässä hyvin ja olemme pystyneet tarjoamaan 
apteekkialalle laadukkaan palvelukonseptin ja myös kehittämään toimintaa. 

 
  Sijoitusmarkkinoilla vuosi on ollut tuottoisa, mikä on seurausta globaalin 

taloustilanteen paranemisesta. Eläkekassan sijoitusten tuotto oli syyskuun 
lopussa 11,7 % ja kaikki omaisuuslajit olivat plussalla. Olemme myös 
suunnanneet varoja kasvavassa määrin kestävän kehityksen sijoituksiin. 
  
Vakavaraisuutemme, jota olemme pitkällä aikavälillä pystyneet merkittävästi 
kartuttamaan, on pysynyt vahvana ja vain vahvistunut vuoden aikana. 
Syyskuun lopun vakavaraisuusaste oli 142,7 % kun se yhtiöillä oli keskimäärin 
132,7 %. Eläkelaitoksen tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa eläkkeiden 
maksaminen ja likviditeetti kaikissa olosuhteissa ja tässä olemme myös 
tänä vuonna onnistuneet.    

 
Vuoden 2021 TyEL -vakuutusmaksuun on tulosennusteiden mukaan tulossa 
vielä lisähyvitystä. Palautuksen määrä vahvistuu tilinpäätöksen yhteydessä 
ja siitä tiedotetaan tarkemmin keväällä.  Nyt perityssä maksussa on huomioitu 
0,3 % -yksikön hyvitys.   
 
Panostamme jatkossa entistä enemmän työkykyriskien hallintaan. Lokakuussa 
aloitti työnsä uusi työhyvinvointi- ja HR-päällikkömme Hanna Pratsch. Hän 
toimii Apteekkialan työhyvinvointiryhmän vetäjänä ja vastaa eläkekassan 
järjestämästä työhyvinvoinnin edistämistä, työkyvyn ylläpitoa ja työurien 
pidentämistä edistävästä toiminnasta. 
 
 
 
    Hannu Hokka 

 
 
  
 
  



  
 
Vakuutusmaksut vuonna 2022 
 
 

Eläkekassan hallitus vahvisti vuoden 2022 TyEL -vakuutusmaksuksi 24,5 %. 
Eläkekassa antaa tässä hyvitystä ennakkoon yhteensä 1,35 % -yksikköä. 
Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 16,95 %. 
  
Koronapandemian vuoksi työeläkeyhtiöiden TyEL -maksua alennettiin 
tilapäisesti 2,6 % -yksikköä loppuvuonna 2020. Tämän alennuksen aiheuttaman 
vajeen yhtiöt perivät korottamalla työnantajan työeläkemaksuja vuosina 2022-
2025. Vuonna 2022 korotus on 0,45 % -yksikköä. Vastaavaa tilapäistä 
alennusta ei eläkekassan perimässä maksussa ollut, joten maksujen 
korotuskaan ei tule koskemaan eläkekassan perimää maksua.  

 
Työntekijöiltä palkanmaksun yhteydessä perittävät työntekijän 
työeläkevakuutusmaksut ovat samat kuin vuonna 2021 eli 
- alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet 7,15 % 
- 53-62 -vuotiaat 8,65 %  
 
Yrittäjien osalta YEL -vakuutusmaksut on vahvistanut sosiaali- ja 
terveysministeriö. Maksut ovat samansuuruiset kuin vuonna 2021 eli 
 
Alle 53-vuotiaat ja 63 vuotta täyttäneet 24,1 % 
53-62 -vuotiaat 25,6 %.   
 

 
Eläke- ja vakuutusasioiden asiakaspalvelu  
 
 
 Poikkeuksellisesta pandemiatilanteesta johtuen työskentelemme pääasiassa 

etänä. Asiakaspalvelu toimistolla vain etukäteen sopimalla arkisin klo 8.30–16. 
Sovithan tulostasi viimeistään edellisenä päivänä. 

 
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. 
 
Sähköinen asiointi on nyt entistä sujuvampaa. Olemme saaneet 
verkkosivuillemme sähköiset lomakkeet myös vakuutusasioiden 
hoitamista varten. Löydät ne palvelut -osiosta. Siellä voit myös tarkistaa 
oman työeläkeotteesi ja pääset tekemään eläkehakemuksen. 
 

      Sirpa Moilanen  

http://www.aekassa.fi/
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mailto:elakeasiat@aekassa.fi


  
 

Työhyvinvointi- ja HR-päällikkö tukenanne 

Toivomme teiltä toiveita ja ideoita, mitä eläkekassa voisi tehdä tukeakseen 
apteekkilaisten työhyvinvointia ja työkykyä. Kerro koulutus- ja muut toiveesi 
Hannalle. Tavoitat Hannan: 

Hanna Pratsch puhelin 09 6126 2728 
hanna.pratsch@aekassa.fi  
 

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!    

 

mailto:hanna.pratsch@aekassa.fi
mailto:tyokykykoordinaattori@aekassa.fi


  
 
 

Tärkeät määräpäivät vuonna 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apteekkien Eläkekassa 
Kalevankatu 13 
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Sähköposti:  etunimi.sukunimi@aekassa.fi 
Päätoimittaja Hannu Hokka 

Tämä tiedotuslehtinen on luettavissa myös verkkosivuiltamme www.aekassa.fi 

20.1.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (joulukuussa 2021 maksetuista ansioista) 
20.1.2022 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 
20.2.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (tammikuussa maksetuista ansioista) 
20.3.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (helmikuussa maksetuista ansioista) 
20.3.2022 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 
20.4.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (maaliskuussa maksetuista ansioista) 
22.4.2022 Ilmoittautumisaika kassankokoukseen päättyy klo 16 
27.4.2022 Kassankokous klo 17 
20.5.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (huhtikuussa maksetuista palkoista) 
20.5.2022 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 
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20.9.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (elokuussa maksetuista ansioista) 
20.9.2022 YEL -vakuutusmaksun eräpäivä 

20.10.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (syyskuussa maksetuista ansioista) 
20.11.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (lokakuussa maksetuista ansioista) 
20.11.2022 YEL- vakuutusmaksun eräpäivä 
20.12.2022 TyEL -vakuutusmaksun eräpäivä (marraskuussa maksetuista ansioista) 
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