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Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen hallituksen ja 
vaalivaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle 28.3.2022 

1 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen 

Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma tilinpäätöksessä 31.12.2021 on 
172 784 468,59 euroa, josta tilikauden voitto on 10 018 543,50 euroa. 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi varata hallituksen käyttöön tilikauden 
voitosta 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 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja valtuutuksen 
päättyessä mahdollisesti käyttämättä olevat lahjoitusvarat siirrettäisiin 
varmuusrahastoon. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että muu osuus tilikauden voitosta eli 9 968 543,50 euroa 
siirrettäisiin varmuusrahastoon. 

2 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista 
päättäminen 

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston vuosipalkkioita korotetaan noin 
kolmella prosentilla, jolloin kalenterivuonna 2022 vuosipalkkiot ovat seuraavat: 

 5 740 euroa hallintoneuvoston puheenjohtajalle, 
 4 360 euroa kullekin hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle sekä  
 2 870 euroa kullekin hallintoneuvoston jäsenelle. 

Hallintoneuvoston ja valvontatilaisuuksien kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi 
ennallaan, jolloin kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta ja poissaolo 
hallintoneuvoston kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 euroa/poissaolo. 

Edelleen vaalivaliokunta ehdottaa, että jäsenen työskentelystä kertyy TyEL:n 
mukaisesti eläkettä. Matkakustannusten korvaamisen perusteet määräytyvät 
Verohallinnon vahvistamien perusteiden ja enimmäismäärien sekä soveltuvin osin 
Ilmarisen matkustusohjeen mukaisesti. 

3 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen 

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu enintään 30 varsinaisen 
yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. 
Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen 
edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään 
kolmasosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään 
kuudesosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä. 
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Jäsenen toimikausi alkaa heti sen yhtiökokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja 
päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 
Hallintoneuvoston jäsenistä eroaa vuosittain enintään kolmasosa. 

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan edelleen 
30. 

Vaalivaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvostoon valitaan toimikaudelle, joka 
päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, erovuorossa 
olevien jäsenten tilalle 

uudelleen seuraavat erovuoroiset hallintoneuvoston jäsenet: 

 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj 
 Pia Kalsta, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy 
 Juha Laurio, toimitusjohtaja, Lindström Oy 
 Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry 
 Riitta Savonlahti, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj 
 Pauliina Tenhunen, hallituksen puheenjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & 

Snellman Oy 

uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi seuraavat henkilöt: 

 Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj (1.4.2022 alkaen) 
 Elina Engman, johtaja, Teollisuus-divisioona, Caverion Oyj 
 Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, Helsingin Osuuskauppa Elanto 
 Heidi Lehikoinen, toiminnanjohtaja, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. 

4 Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista päättäminen 

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus 
ehdottaa, että tilintarkastuspalkkio suoritetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella 
eikä tilintarkastajalle suoriteta erikseen päivärahaa tai matkakulujen korvausta. 

5 Tilintarkastajan valitseminen 

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus 
ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG 
Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT-
tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan 
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 


	1 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
	2 Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista päättäminen
	3 Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
	4 Tilintarkastajan palkkiosta ja matkakustannusten perusteista päättäminen
	5 Tilintarkastajan valitseminen

