
 

   

   

   

   

 

 

 

ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING 
 

Var man kan söka ändring 
Om du är missnöjd med detta beslut, kan du inom trettio (30) dagar söka ändring i det hos besvärsnämnden för 

arbetspensionsärenden. Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden är en besvärsinstans som är oberoende 

av pensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen. Besvärsskriften skall adresseras till besvärsnämnden för 

arbetspensionsärenden, men sändas till Ilmarinen. Om Ilmarinen samtycker till Era yrkanden, kan det rätta sitt 

beslut. 

 

Du kan sända oss ditt besvär skyddat på adressen ilmarinen.fi/muutoksenhaku. Du kan även sända ditt besvär 

per brev till adressen: Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, PB1, 00018 ILMARINEN (post-

adress), Porkalagatan 1, 00018 HELSINGFORS (besöksadress), tfn 010 284 2212.  

 

Besvärsskriften kan även sändas till e-postadressen muutoksenhaku@ilmarinen.fi. Sändandet av besvär med 

konfidentiella personuppgifter till denna e-post sker på ditt eget ansvar på grund av eventuell datasäkerhetsrisk. 

De bilagor som sänds till Ilmarinen bör vara i .doc, .docx, .docm, .html, .pdf, .rtf eller txt -format. 

 

Hur man överklagar 
Beslutet skall överklagas skriftligt. Uppge i besvärsskriften 

• att du vill överklaga beslutet hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden 

• det beslut i vilket ändring söks 

• till vilka delar ändring söks i beslutet 

• vilka ändringar du yrkar på 

• de grunder på vilka ändring yrkas 

• ditt namn, din personbeteckning och din adress och ditt telefonnummer 

• förmånslåtarens namn och personbeteckning, om ditt besvär gäller familjepension. 

 

Bifoga Ilmarinens beslut eller en kopia av det och de utredningar du åberopar. Det är också möjligt att lämna in 

kompletterande utredningar senare. 

 

Hur skall besvärsskriften undertecknas 
Besvärsskriften skall undertecknas egenhändigt av dig själv eller av den som har författat skriften. Om du inte 

själv undertecknar besvärsskriften, skall fullmakt som du själv undertecknat bifogas. Om någon annan har 

författat besvärsskriften för din räkning, skall också hans eller hennes namn, yrke och adress anges. En 

besvärsskrift som skickas per e-post behöver inte undertecknas. Besvärsnämnden för arbetspensions- 

ärenden kan emellertid vid behov be dig komplettera besvärsskriften med din underskrift. 

 

När skall besvärsskriften lämnas in 
Besvärsskriften skall vara inlämnad till Ilmarinen senast den trettionde (30) dagen från den dag då du fick del av 

beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den sjunde (7) dagen efter den dag då beslutet postades, om du inte 

påvisar annat. 

 

Hur skall besvärsskriften lämnas in 
Besvärsskriften kan lämnas in av dig personligen, ditt ombud eller på avsändarens eget ansvar per post, fax  

eller e-post. Försändelsen skall vara framme före utgången av den förutnämnda besvärstiden. 

 

När besvärsskriften hänskjuts till pensionsnämnden 
Om Ilmarinen inte rättar det överklagade beslutet på det sätt som du har yrkat på med ett nytt beslut, hänskjuts 

besvären till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden för handläggning. Du får ett meddelande om det. 

 

Adressändring 
Meddela om adressändring till Ilmarinen och också till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, om  

besvären har hänskjutits dit. 


