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KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ILMARISEN HALLITUKSEN JA VAALIVALIO-

KUNNAN EHDOTUKSET YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 14.9.2017 

1. Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Eteran ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön 

Ilmarisen sulautumiseen liittyvät päätökset 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera (Etera tai sulautuva yhtiö) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 

Ilmarinen (Ilmarinen tai vastaanottava yhtiö) ovat julkistaneet 29.6.2017 liiketoimintojensa yhdistämi-

sen yritysjärjestelyllä, jossa Etera sulautuisi Ilmariseen työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 

(354/1997) 10 luvussa tarkoitetulla tavalla. Sulautumissuunnitelman mukaan sulautumisessa Eteran 

vakuutuskanta sekä muut varat, velat ja oikeudet siirtyisivät sulautumissuunnitelman mukaisessa su-

lautumisessa selvitysmenettelyttä Ilmariselle sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä, jonka 

suunniteltu ajankohta on 1.1.2018 (Sulautuminen). 

Ilmarisen ja Eteran hallitukset katsovat Sulautumisen olevan yhtiöiden sekä niiden asiakkaiden etujen 

mukainen. Ilmarisen hallitus suosittaa osakkaille, että ne äänestävät tämän asiakohdan mukaisten 

päätösten puolesta. 

Toteuttaakseen Sulautumisen Ilmarisen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 

se päättäisi Eteran Sulautumisesta Ilmariseen sisältäen sulautumissuunnitelman hyväksymi-

sen ja Ilmarisen muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksymisen sellaisena kuin se on liitetty sulau-

tumissuunnitelmaan sekä uuden sidotun oman pääoman rahaston perustamisesta.  

Lisäksi Ilmarisen vaalivaliokunta on tehnyt esityksen ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallintoneuvos-

toon valittavista uusista jäsenistä ja heidän palkkioistaan sekä toimikausien muuttamisesta.  

Ilmarisen hallituksen ja vaalivaliokunnan tähän asiakohtaan sisältyvät ehdotukset muodostavat koko-

naisuuden, joka edellyttää kaikkien sen yksittäisten kohtien hyväksymisen yhdellä päätöksellä. Ehdo-

tetut muutokset Ilmarisen yhtiöjärjestykseen ja hallintoneuvoston kokoonpanoon sekä uuden sidotun 

oman pääoman rahaston perustaminen tulevat voimaan Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin 

yhteydessä. 

a) Sulautumisesta päättäminen 

Eteran ja Ilmarisen välinen sulautumissuunnitelma allekirjoitettiin 29.6.2017 ja se rekisteröitiin Pa-

tentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 30.6.2017. Sulautumisessa Eteran vakuu-

tuskanta sekä muut varat ja velat siirtyvät Ilmariselle TVYL:n 10 luvussa tarkoitetulla tavalla selvitys-

menettelyttä Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä sulautumissuunnitelmassa tarkemmin 

kuvatulla tavalla.  

Sekä Etera että Ilmarinen ovat keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Eteran vakuutuksenottajista ja vakuu-

tetuista, jotka ovat sen osakkaita Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetkellä, tulee Sulau-

tumisen täytäntöönpanon rekisteröinnillä Ilmarisen osakkaita ja vakuutettuja. Muuta sulautumisvasti-

ketta ei makseta vakuutuksenottajille eikä vakuutetuille. Vakuutuksenottajien ja vakuutettujen osak-

kuusasema perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin. 

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää sulautumissuunnitelman mukaan muun muassa, että Ilma-

rinen ja Etera ovat saaneet Sulautumiseen tarvittavat suostumukset ja luvat Finanssivalvonnalta se-

kä muilta viranomaisilta.  

Ilmarisen hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää Eteran Sulautumisesta Ilmari-

seen sulautumissuunnitelman mukaan ja hyväksyy sulautumissuunnitelman. 
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b) Sulautumissuunnitelmaan sisältyvästä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättä-
minen 

Ilmarisen hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä seuraavat sulautumis-

suunnitelmaan sisältyvät muutokset Ilmarisen yhtiöjärjestykseen:  

• Yhtiöjärjestyksen 4 §:ään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa todetaan, että Ilmarisen yhtiöjär-

jestyksen osakkuuden määräytymistä koskevista määräyksistä huolimatta Keskinäinen Eläke-

vakuutusyhtiö Eteran vakuutuksenottajista ja vakuutetuista, jotka ovat sulautumisen täytän-

töönpanohetkellä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran osakkaita, tulee Keskinäisen Elä-

kevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaita sulautumisen täytäntöönpanohetkellä. 

• Yhtiöjärjestyksen 8 §:ään lisättäisiin uusi 6 momentti, jonka mukaan laskettaessa lisä-ääniä 

vuonna 2018 pidettävissä yhtiökokouksissa, sellaisten osakkaiden, joista on tullut yhtiön 

osakkaita Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sulautumisen täytäntöönpanonhetkellä 4 

§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, lisä-ääniin oikeuttavina vakuutusmaksuina pidetään 

vuonna 2017 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle maksettuja vakuutusmaksuja. 

• Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvostoon kuuluu 32 

varsinaisen yhtiökokouksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä (nykyinen luku-

määrä on 28). 

• Yhtiöjärjestyksen 14 §:n 5 momentti, joka sisältää 68 vuoden ikärajan hallintoneuvoston jäse-

niksi valittaville henkilöille, poistettaisiin. 

• Yhtiöjärjestyksen 17 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvosto valitsee halli-

tukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 14 varsinaista jäsentä (nykyinen lukumäärä on 12) sekä 

4 varajäsentä.  

• Yhtiöjärjestyksen 21 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että hallintoneuvosto valitsee kalen-

terivuosittain vaalivaliokuntaan 8 jäsentä (nykyinen lukumäärä on 6).  

• Yhtiöjärjestyksen 23 §:n ensimmäistä virkettä muutettaisiin siten, että yhtiön tilinpäätöksen ja 

kirjanpidon sekä hallinnon tarkistamista varten varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi ker-

rallaan KHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on 

KHT-tilintarkastaja. Lisäksi 23 §:n toiseen virkkeeseen lisättäisiin ”edellä mainittua” tilintarkas-

tusyhteisöä.  

Tässä kohdassa b) tehtävät sulautumissuunnitelmaan sisältyvät yhtiöjärjestyksen muutokset tulevat 

voimaan samalla hetkellä, kun Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Patentti- ja rekisterihalli-

tuksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Finanssivalvonnan tulee vahvistaa yhtiöjärjestyksen muuttami-

nen.  

c) Sidotun oman pääoman rahaston perustaminen ja sulautuvan yhtiön pohjarahas-
ton kirjaaminen 

Sulautumisen yhteydessä Eteran pohjarahasto, johon kuuluu varoja 5 112 000,00 euroa, siirtyy Ilmari-

selle.  

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen mukaisesti uuden sidotun 

oman pääoman rahaston perustamisesta Ilmariselle ja Eteran pohjarahaston kirjaamisesta perustetta-

vaan sidotun oman pääoman rahastoon Sulautumisen yhteydessä. 

Tässä kohdassa c) tehtävät päätökset ovat ehdollisia Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnille 

ja tulevat voimaan samalla hetkellä, kun Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Patentti- ja re-

kisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.  
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d) Hallintoneuvoston uusien jäsenten valitseminen ja jäsenten toimikausien muutta-
minen  

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu sulautumissuunnitelmaan sisältyvän ehdotetun Ilmarisen 

yhtiöjärjestyksen mukaan 32 jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja 

palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että työnantajien ja palkan-

saajien ehdottamista henkilöistä valittuja jäseniä on yhtä monta. Hallintoneuvoston jäsenistä on ero-

vuorossa vuosittain puolet. 

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa Sulautu-

misen täytäntöönpanon rekisteröinnistä ja päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätty-

essä, valitaan seuraavat henkilöt: 

• Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry 

• Heimo Hakkarainen, toimitusjohtaja, Varamiespalvelu-Group Oy 

• Harri Kailasalo, toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy 

• Matti Peltola, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry 

Vaalivaliokunta edelleen ehdottaa hallintoneuvoston jäsenten erovuorojen tasaamiseksi, että yli-

määräinen yhtiökokous päättää vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hal-

lintoneuvoston jäseniksi valittujen Bianca Brinkin ja Klaus Cawénin toimikauden varsinaisen yhtiö-

kokouksen 2018 loppuun.  

Tässä kohdassa d) tehtävät päätökset ovat ehdollisia Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnille 

ja tulevat voimaan samalla hetkellä, kun Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Patentti- ja re-

kisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.  

e) Uusien hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista 
päättäminen  

Vaalivaliokunta ehdottaa, että edellä kohdassa d) valittavaksi ehdotettujen hallintoneuvoston jäsen-

ten palkkiot ja matkakustannusten perusteet määräytyvät heidän toimikautensa alkamisesta lukien 

Ilmarisen varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.4.2017 päätetyn mukaisesti eli seuraavasti:  

• Jäsenen vuosipalkkio 2 500 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa.  

• Vuosipalkkiota pienennetään 750 euroa /poissaolo hallintoneuvoston kokouksesta.  

• Matkakustannusten korvaamisessa ja päivärahojen maksamisen perustana ovat Verohallin-

non vahvistamat perusteet ja enimmäismäärät sekä llmarisen matkustussääntö.  

• Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. 


