
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen 
osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökoko-
ukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2021 
klo 9.00 alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, 
Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotta-
minen ja äänilippujen jako alkaa klo 8.30.

Koronaviruspandemiasta johtuen Ilmarinen 
on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous 
voidaan pitää huomioiden Ilmarisen osak-
kaiden ja vakuutettujen edustajien, Ilmarisen 
edustajien ja muiden sidosryhmien terveys 
ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään vain, 
jos yhtiökokous voidaan järjestää Suomen 
viranomaisten ohjeita noudattaen.

Ilmarinen kehottaa osakkaita ja vakuu-
tettujen edustajia olemaan osallistumatta 
yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokous-
paikalla. Osakkaita ja vakuutettujen edus-
tajia kehotetaan käyttämään äänioikeuttaan 
Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. 
Osakkailla ja vakuutettujen edustajilla on 
myös mahdollisuus esittää etukäteen kysy-
myksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakoh-
dista. Erityisjärjestelyt selostetaan tarkem-
min kohdassa D.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT
1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun 
valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja osallistuja- 
ja ääniluettelon sekä esityslistan vahvis-
taminen

6. Hallituksen puheenjohtajan katsaus 
yhtiön palkitsemisjärjestelmään

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja konser-
nitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja 
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

      Toimitusjohtajan katsaus

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 
vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä 
päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma 
tilinpäätöksessä 31.12.2020 on 
162 788 767,09 euroa, josta tilikauden voitto 
on 7 999 925,19 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 
varata hallituksen käyttöön tilikauden voi-
tosta enintään 50 000,00 euroa jaettavaksi 
yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin 
tarkoituksiin lahjoituksina, sekä valtuuttaisi 
hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, 
käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten 
ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 
2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 
ja valtuutuksen päättyessä mahdollisesti 
käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin 
varmuusrahastoon. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus 
tilikauden voitosta eli 7 949 925,19 euroa 
siirrettäisiin varmuusrahastoon.  

10. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille 
sekä toimitusjohtajalle myönnettävästä 
vastuuvapaudesta päättäminen

11. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista 
ja matkakustannusten perusteista päät-
täminen

Vaalivaliokunta ehdottaa, että palkkiot pide-
tään ennallaan, jolloin kalenterivuonna 2021 
hallintoneuvoston

• puheenjohtajan palkkio olisi 5 569 euroa,
• varapuheenjohtajan 4 233 euroa sekä 
• jäsenten 2 785 euroa vuodessa.

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien 
kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi en-
nallaan, jolloin kokouspalkkio olisi 600 euroa 
kokoukselta ja poissaolo hallintoneuvoston 
kokouksesta pienentäisi vuosipalkkiota 750 
euroa/poissaolo.

Edelleen vaalivaliokunta ehdottaa, että jäse-
nen työskentelystä kertyy TyEL:n mukaisesti 
eläkettä. Matkakustannusten korvaamisen 
perusteet määräytyvät edelleen Verohallin-
non päätöstä vastaavan Ilmarisen matkus-
tussäännön mukaisesti.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 
(päivitetty 11.3.2021)

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallinto-
neuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen 
yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan 
valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvostossa on 

oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja va-
kuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeis-
ten työnantajia ja palkansaajia edustavien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 
Keskeisten palkansaajia edustavien keskus-
järjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja 
edustajia on oltava vähintään kolmasosa 
hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeis-
ten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia 
on oltava vähintään kuudesosa hallintoneu-
voston jäsenmäärästä. Hallintoneuvoston jä-
senistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa.

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvos-
ton jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 30. 

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvos-
toon valitaan toimikaudelle, joka päättyy vuo-
den 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätty-
essä, erovuorossa olevien jäsenten tilalle

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallinto-
neuvoston jäsenet:
• Liisa Halme, yhteyspäällikkö,  

Ammattiliitto Pro ry
• Jari Jokinen, toiminnanjohtaja, Tekniikan 

Akateemiset ry
• Tuija Keronen, toimitusjohtaja, Lowell 

Nordics Oy
• Turja Lehtonen, 1. varapuheenjohtaja, 

Teollisuusliitto ry
• Topi Manner, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
• Pirjo Väänänen, sosiaaliasioiden  

päällikkö, Suomen Ammattiliittojen  
Keskusjärjestö SAK ry

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat 
henkilöt:
• Jussi Herlin, hallituksen varapuheen- 

johtaja, KONE Oyj
• Turkka Kuusisto, toimitusjohtaja, Posti 

Group Oyj
• Markku Moilanen, toimitusjohtaja 

(1.7.2021 mennessä), YIT Oyj
• Jukka Moisio, toimitusjohtaja, Nokian 

Renkaat Oyj.

Lisäksi vaalivaliokunta ehdottaa, että kesken 
toimikauden eronneiden Teppo Mikkolan 
ja Jani Saleniuksen tilalle uusiksi hallinto-
neuvoston jäseniksi vuoden 2023 varsinai-
sen yhtiökokouksen päättymiseen saakka 
valitaan:
• Jani Ylälehto, puheenjohtaja,  

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
• Minea Pyykönen, palvelusektorin johtaja, 

Ammattiliitto Pro ry.



13. Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakus-
tannusten perusteista päättäminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavalio-
kunnan suosituksen mukaisesti hallitus eh-
dottaa, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan 
yhtiön hyväksymän laskun perusteella eikä 
tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivära-
haa tai matkakulujen korvausta.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavalio-
kunnan suosituksen mukaisesti hallitus eh-
dottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan 
uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuulli-
sena tilintarkastajana jatkaisi KHT-tilintar-
kastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan 
toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

15. Yhtiökokouksen pöytäkirja

16. Kokouksen päättäminen

B. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, koko-
uksen esityslista sekä hallituksen ja vaali-
valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 
ovat nähtävillä 3.3.2021 alkaen Ilmarisen 
internetsivuilla osoitteessa www.ilmarinen.fi/
yhtiokokous. 

C. OSALLISTUMISOIKEUS JA  
ILMOITTAUTUMINEN
Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön  
osakkaita ovat
• vakuutuksenottajat, joilla on yhtiössä 

voimassa oleva työntekijän eläkelain tai 
yrittäjän eläkelain mukainen vakuutusso-
pimus ja joilla on ollut yhtiössä voimassa 
näiden lakien mukainen vakuutusso-
pimus myös edellisen kalenterivuoden 
aikana sekä

• ne vakuutetut, jotka kuuluvat vakuutuk-
senottajan yhtiössä voimassa olevan 
työntekijän eläkelain mukaisen vakuu-
tussopimuksen piiriin, edellyttäen että 
vakuutuksenottajalla on ollut yhtiössä 
voimassa työntekijän eläkelain mukainen 
vakuutussopimus myös edellisen kalen-
terivuoden aikana.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan äänioikeus 
yhtiökokouksessa on 
• vakuutuksenottajilla, jotka yhtiöjärjestyk-

sen 4 §:n mukaan ovat yhtiön osakkaita ja
• yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen 

vakuutettujen edustajalla. 

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen 
valitaan vakuutuskohtaisesti sopimalla 
edustajasta henkilöstöryhmien edustajien 

tai asianomaisten työntekijöiden kesken. 
Tarkemmat ohjeet valintamenettelystä saa 
Ilmarisen internetsivuilta www.ilmarinen.fi/
yhtiokokous tai Merja Pakkaselta, p. 010 284 
3600, merja.pakkanen@ilmarinen.fi.

Yhtiökokouksessa päätösvaltaan oikeutetut 
saavat käyttää oikeuttaan asiamiehen väli-
tyksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty 
valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla 
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edus-
tamaan osakasta.

Ilmarinen kehottaa käyttämään äänioikeutta 
yhtiökokouksessa Ilmarisen tarjoaman valta-
kirjapalvelun kautta. Lisätietoja valtakirjapal-
velusta on saatavilla kohdassa D.

Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka 
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittaa osallistumisestaan Ilmariselle 
viimeistään 18.3.2021 klo 16.00. Työnteki-
jän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen 
vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan il-
moittautumisen yhteydessä. Ilmoittautua voi 
postitse osoitteella Keskinäinen Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 
ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 
3600 ja sähköpostitse merja.pakkanen@
ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä 
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mah-
dolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

Lisätietoja yhtiökokoukseen liittyvien henki-
lötietojen käsittelystä on saatavilla Ilmarisen 
internetsivuilla olevasta Ilmarisen hallintotoi-
minnan rekisterin tietosuojaselosteesta.

D. ERITYISJÄRJESTELYT
Ilmarinen kehottaa osakkaita ja vakuu-
tettujen edustajia olemaan osallistumatta 
yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokous-
paikalla. Osakkaita ja vakuutettujen edus-
tajia kehotetaan käyttämään äänioikeuttaan 
Ilmarisen tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. 
Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, joka 
haluaa käyttää Ilmarisen tarjoamaa valtakir-
japalvelua, tulee ilmoittautua yhtiökokouk-
seen kohdassa C kuvatulla tavalla. 

Osakkailla ja vakuutettujen edustajilla on 
myös mahdollisuus esittää etukäteen kysy-
myksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakoh-
dista. 

Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvo-
ketarjoilua. Yhtiökokous ja kaikki esitykset 
pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vähim-
mäisvaatimukset täyttävinä. Yhtiökoko-
ukseen osallistuvien Ilmarisen edustajien, 
mukaan lukien hallintoneuvoston, hallituksen 
ja ylimmän johdon jäsenten määrä rajataan 
tarvittaessa minimiin.

Henkilöitä, joilla on koronavirukseen viittaa-
via oireita, pyydetään olemaan osallistumatta 
henkilökohtaisesti kokoukseen. Yhtiökoko-
ukseen osallistujia pyydetään myös omalta 
osaltaan noudattamaan soveltuvia viran-
omaisten ohjeita. 

1. Valtakirjapalvelu

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi valtuut-
taa joko Hannes Snellman Asianajotoimisto 
Oy:n asianajajan Annemari Rosin tai lakimie-
hen Anna Sahrakorven tai heidän jomman-
kumman määräämänsä edustamaan osakas-
ta tai vakuutettujen edustajaa ja käyttämään 
äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokoukses-
sa. Osakkaan ja vakuutettujen edustajan, 
joka haluaa käyttää Ilmarisen tarjoamaa 
valtakirjapalvelua, tulee ilmoittautua yhtiöko-
koukseen kohdassa C kuvatulla tavalla.

Valtakirjamallit ja tarkemmat valtakirjapalve-
lua koskevat ohjeet ovat saatavilla Ilmarisen 
internetsivuilta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous 
tai Merja Pakkaselta, p. 010 284 3600, merja.
pakkanen@ilmarinen.fi. Valtakirjat pyydetään 
toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen 
merja.pakkanen@ilmarinen.fi tai postitse 
osoitteeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 ILMARINEN 
viimeistään 18.3.2021 klo 16.00.

2. Ohjeet ennakkokysymysten  
esittämiseksi

Osakas ja vakuutettujen edustaja voi esittää 
Ilmariselle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouk-
sen esityslistan asiakohdista. Yhtiökokouksen 
puheenvuorot ja esitykset laaditaan mahdol-
lisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan 
ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin, tai kysy-
myksiin vastataan muulla tavoin. Ilmarinen tu-
lee julkaisemaan toimitusjohtajan katsauksen 
ja tarvittaessa muita yhtiökokouksen esityksiä 
internetsivuillaan. Mahdolliset kysymykset 
tulisi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen 
merja.pakkanen@ilmarinen.fi. Kysymyksiä voi 
esittää 18.3.2021 klo 16.00 asti.

Ilmarinen seuraa koronavirustilanteen kehit-
tymistä, noudattaa Suomen viranomaisten 
ohjeita sekä päivittää tässä kutsussa kuvat-
tuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökoko-
ukseen osallistujia pyydetään seuraamaan 
Ilmarisen internetsivuja www.ilmarinen.fi/
yhtiokokous mahdollisten lisäohjeistusten tai 
muutosten varalta.

Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2021

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 
ILMARINEN

HALLITUS
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