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Vakuutettujen osallistuminen Ilmarisen yhtiökokoukseen 27.3.2023 

Ilmarisen yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät Ilmarisen osakkaat. 
Ilmarisen osakkaita ovat yhtiöjärjestyksen mukaan vakuutuksenottajat ja 
vakuutetut. Vakuutuksenottajalla tarkoitetaan Ilmarisesta TyEL-
vakuutuksen ottanutta työnantajaa ja vakuutetulla Ilmarisessa olevan 
TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluvaa työntekijää. 

Vakuutettujen edustaja 

TyEL-vakuutuksen Ilmarisesta ottaneen työnantajan palveluksessa 
olevat työntekijät (vakuutetut) voivat yhdessä valtuuttaa joukostaan 
henkilön edustamaan vakuutettuja yhtiökokouksessa. Myös asiamiehen 
käyttäminen on mahdollista. 

Vakuutettujen edustajat yhtiökokoukseen valitaan vakuutuskohtaisesti 
sopimalla edustajasta yhteistoimintalaissa tarkoitettujen 
henkilöstöryhmien edustajien kesken. Jos vakuutettujen edustajasta ei 
päästä sopimukseen tai yritykseen ei sovelleta edellä mainittua lakia, 
asiasta on järjestettävä vaali tai muu valintamenettely, jonka 
järjestämisestä huolehtivat asianomaiset työntekijät. Vaali tai 
valintamenettely järjestetään siten, että kaikilla työntekijöillä, joiden 
edustaja valitaan, on mahdollisuus osallistua siihen. 

Kunkin vakuutuksen osalta voidaan valita vain yksi edustaja, mutta 
sama edustaja voi edustaa useita eri vakuutuksia. Edustajan tulee 
esittää päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla 
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan vakuutettuja. Valtakirjasta 
tulee ilmetä se vakuutuksenottaja ja/tai ne vakuutukset, jonka piiriin 
kuuluvia vakuutettuja hän edustaa. Edustajan valtakirja voi olla 
esimerkiksi valintakokouksen puheenjohtajan allekirjoittama asiakirja. 

Mallit valtakirjasta ovat liitteenä. 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen 

Vakuutettujen edustajan tai asiamiehen tulee ilmoittautua 
yhtiökokoukseen kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Lisätietoja yhtiökokouksesta 

Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla Ilmarisen internetsivuilta 
osoitteesta www.ilmarinen.fi/yhtiokokous, puhelimitse numerosta 010 
284 3600 ja sähköpostitse osoitteesta yhtiokokous@ilmarinen.fi. 

  

http://www.ilmarinen.fi/yhtiokokous
mailto:yhtiokokous@ilmarinen.fi
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VALTAKIRJAMALLIT 

1. YRITYKSEEN SOVELLETAAN YHTEISTOIMINTALAKIA 

 

1.1 VAKUUTUKSENOTTAJAKOHTAINEN EDUSTAJA (edustaa työnantajan kaikkia Ilmarisessa vakuutettuja 

työntekijöitä) 

 

Yritys xx  

Yritys xx:n yhteistoimintalain tarkoittamat henkilöstöryhmien edustajat ovat xx.xx.2023 pitämässään kokouksessa 

valinneet Y.Y:n edustamaan Yritys xx:n TyEL-vakuutettuja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen 27.3.2023 

pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään yhtiökokouksessa näille vakuutetuille kuuluvaa äänivaltaa. 

 

päiväys 

__________________________________________ 

valintakokouksen puheenjohtajan nimi ja allekirjoitus 

 

1.2 VAKUUTUSKOHTAINEN EDUSTAJA (työnantajalla useita TyEL-vakuutuksia Ilmarisessa, edustaa osaa 

työntekijöistä, edustettavat vakuutukset ilmoitettava valtakirjassa) 

 

Yritys xx  

Yritys xx:n yhteistoimintalain tarkoittamat henkilöstöryhmien edustajat ovat xx.xx.2023 pitämässään kokouksessa 

valinneet Y.Y:n edustamaan Yritys xx:n TyEL-vakuutukseen/vakuutuksiin (vakuutusnumero/-numerot) kuuluvia 

vakuutettuja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen 27.3.2023 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään 

yhtiökokouksessa näille vakuutetuille kuuluvaa äänivaltaa. 

 

päiväys 

__________________________________________ 

valintakokouksen puheenjohtajan nimi ja allekirjoitus 

  

2. YRITYKSEEN EI SOVELLETA YHTEISTOIMINTALAKIA 

 

2.1 VAKUUTUKSENOTTAJAKOHTAINEN EDUSTAJA (edustaa työnantajan kaikkia Ilmarisessa vakuutettuja 

työntekijöitä) 

 

Yritys xx  

Yritys xx:n työntekijät ovat xx.xx.2023 pitämässään kokouksessa valinneet Y.Y:n edustamaan Yritys xx:n TyEL-

vakuutettuja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen 27.3.2023 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään 

yhtiökokouksessa näille vakuutetuille kuuluvaa äänivaltaa. 

 

päiväys 

__________________________________________ 

valintakokouksen puheenjohtajan nimi ja allekirjoitus 

 

2.2 VAKUUTUSKOHTAINEN EDUSTAJA (työnantajalla useita TyEL-vakuutuksia Ilmarisessa, edustaa osaa 

työntekijöistä, edustettavat vakuutukset ilmoitettava valtakirjassa) 

 

Yritys xx  

Yritys xx:n työntekijät ovat xx.xx.2023 pitämässään kokouksessa valinneet Y.Y:n edustamaan Yritys xx:n TyEL-

vakuutukseen/vakuutuksiin (vakuutusnumero/-numerot) kuuluvia vakuutettuja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön 

Ilmarisen 27.3.2023 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään yhtiökokouksessa näille vakuutetuille kuuluvaa 

äänivaltaa. 

 

päiväys 

__________________________________________ 

valintakokouksen puheenjohtajan nimi ja allekirjoitus 


