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APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN VARSINAINEN KASSANKOKOUS 

 
Apteekkien Eläkekassan kassankokous pidettiin keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 Ekberg 
Extrassa.  Hallituksen puheenjohtaja Tommi Saarelainen avasi kokouksen käsitellen 
avauspuheessaan eläkekassan toimintavuotta 2021, mikä oli samalla myös 158. toiminta-
vuosi mitä väritti edelleen koronapandemia ja etätyöskentely. Toimintavuonna otettiin käyt-
töön sähköiset lomakkeet, mikä paransi jäsenten etäasiointia. 
 
Sijoitustoiminnan nettotuotoksi muodostui 15,5 %, mikä oli 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin eläkeyhtiöiden keskimääräinen tuotto. Muihin toimijoihin verrattuna suorat kiinteistösi-
joitukset tuottivat paremmin. Vakavaraisuus vahvistui 7 %-yksiköllä edellisestä vuodesta. 
Vakavaraisuusaste 142,9 % oli parempi kuin yhdelläkään eläkeyhtiöllä, joiden keskimääräi-
nen vakavaraisuusaste oli 136,0 %.  Lisävakuutusvastuuta kartutettiin 2,9 miljoonalla eu-
rolla.  
 
Eläkepäätöksiä annettiin yhteensä 569 kappaletta ja eläkkeensaajien määrä oli vuoden lo-
pussa 4 960.  Uusissa alkaneissa eläkkeissä keski-ikä oli 62,6 vuotta. 
 
Eläkekassa osoittautui kilpailukykyiseksi vakuutusmaksulla mitattaessa, tarjoten jälleen ker-
ran apteekeille edullisimman tavan järjestää lakisääteinen eläkevakuutus. Yhteensä kassan 
antama hyvitys oli 2,3 miljoonaa euroa. Keskimääräisen työnantajan saama hyvitys oli 3 
669 euroa ja vakuutettua kohden hyvitys oli 332 euroa. 
 
Kokonaisuudessaan vuosi 2021 oli erinomainen vuosi monella tavalla mitattuna, mistä kii-
tos hallitukselle, toimitusjohtajalle ja kassan henkilökunnalle, sekä edelliselle puheenjohta-
jalle Anders Karlssonille. 
 
Kassankokouksen puheenjohtajaksi valittiin apteekkineuvos Klaus Holttinen. Kokouksessa 
oli läsnä 5 kannattajaosakasta ja 4 B-osaston jäsentä. Valtakirjoilla oli edustettuna 394 kas-
san jäsentä. Kokous vahvisti yksimielisesti eläkekassan tilinpäätöksen sekä myönsi halli-
tukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2021. 

Hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin C-osaston jäsenten ja kannatta-
jaosakkaiden edustajaksi uudelleen apteekkari Tommi Saarelainen ja hänen varajäsenek-
seen uudelleen toimitusjohtaja Merja Hirvonen. B-osaston jäsenten edustajaksi valittiin uu-
tena työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä ja varajäseneksi uutena puheenjohtaja Maija Pirtti-
järvi.  Varajäsenen valtiotieteiden tohtori Pekka Perttulan erottua valittiin jäljellä olevalle 
kaksivuotiskaudelle proviisori Antti Kataja.  
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C-osaston jäsenten ja kassan kannattajaosakkaiden edustajat hallituksessa 

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet 
 
Apteekkari Tommi Saarelainen Toimitusjohtaja Merja Hirvonen  
Ruokolahti   Rajamäki 
 
Apteekkari Anna Schoultz  Apteekkari Maarit Tarvainen  
Espoo   Rauma 
 
Apteekkari Risto Holma  Apteekkari Tiina Heikkilä   
Espoo   Kauniainen 
 
B-osaston jäsenten edustajat 
 
Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet  
  
Market Access and Covernmental Farmaseutti Helena Haaparanta  
Affairs Head Riitta Uusi-Esko   Kauhajoki 
Helsinki           
 
Työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä  Puheenjohtaja Maija Pirttijärvi     
Helsinki    Rovaniemi 
 
Farmaseutti Soili Rikkonen   Proviisori Antti Kataja  
Lempäälä    Kirkkonummi 
 
Tilintarkastajat 
 
Kassankokous valitsi tilintarkastajaksi Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, 
joka nimeää päävastuullisen tarkastajan. Tilintarkastusyhteisön toimiessa tilintarkastajana 
ei varatilintarkastajaa valittu.  
 
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

 
Samana päivänä pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen pu-
heenjohtajaksi apteekkari Tommi Saarelainen ja varapuheenjohtajaksi Market Access and 
Covernmental Affairs Head Riitta Uusi-Esko. 
 
Kassan toimintakertomus 2021 on luettavissa eläkekassan kotisivuilla www.aekassa.fi. 
Meddelande på svenska finns på pensionskassas hemsida www.aekassa.fi. 
 
Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen sijoitustulos  
     
Sijoitustoiminnan tuotto ensimmäisellä neljänneksellä on -2,7 % ja salkun sijoitusriski 5,8 %. 
Alkuvuoden tulokseen on vaikuttanut inflaatio, koronnostot ja geopolitiikka.  Katsomme kui-
tenkin luottavaisesti tulevaan, koska kassalla on vahva vakavaraisuus, mikä oli 31.3.2022 
tilanteessa 139,4 %.  
  
 
Ystävällisin terveisin 
 
APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 

 
 

Hannu Hokka 
toimitusjohtaja 
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