TESTAMENTEGUIDE

TACK FÖR ATT DU ÖVERVÄGER EN
TESTAMENTSDONATION TILL
INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR.
Bästa medmänniska,
FOLKRÖRELSEN FÖR
KÄRLEKEN TILL NÄSTAN.

Gemensamt Ansvar är en årlig storinsamling som ordnas av den
evangelisk-lutherska kyrkan för att hjälpa nödlidande i Finland och
utvecklingsländer oavsett ursprung, religion eller politisk övertygelse.
Insamlingen grundades 1950 och under hela dess historia har
republikens sittande president varit beskyddare för insamlingen.
Genom din gåva till Gemensamt Ansvar deltar du i en folkrörelse för
kärlek till nästan som hjälper särskilt dem som fallit utanför samhällets
skyddsnät. Genom kyrkliga aktörer eller aktörer som står kyrkan nära
riktas hjälpen till nödlidande människor i Finland och världens
katastrofområden.
Under sin långa historia har insamlingen hjälpt människor i svåra
livssituationer på många olika sätt. I Finland har den bland annat
bidragit till att utveckla vården i livets slutskede, förbättra sysselsättningsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning, stödja
ensamma äldre och hjälpa unga att övervinna sitt drogmissbruk. Vår
internationella hjälp har riktats till världens fattigaste länder för att
stödja offren för kriser och katastrofer till exempel efter den förödande
jordbävningen i Haiti.
Insamlingen bygger helt på donerade medel. Testamentsgåvorna är
viktiga för att garantera kontinuiteten i hjälparbetet. Behovet av hjälp
verkar inte minska i världen.
I ditt testamente kan du själv bestämma vilken del av din egendom du
vill donera för att hjälpa nödställda genom insamlingen Gemensamt
Ansvar.
Med den här guiden vill vi betjäna dig som överväger en testamentsdonation till insamlingen Gemensamt Ansvar. Vi hjälper dig gärna med alla
dina frågor.
Tapio Pajunen, insamlingschef
Tapio Pajunen

EN PÅLITLIG HJÄLPKANAL

HJÄLP TILL NÄR OCH FJÄRRAN

Gemensamt Ansvars rötter finns djupt i Finlands historia.
Hösten 1949, efter kriget och de hårda froståren, var
situationen för barnfamiljerna I norra och östra Finland
väldigt utsatt. Barnen var undernärda och sjuka. Arbetslöshet försvårade familjernas försörjning. Det behövdes
snabb hjälp, men det fanns inget system för hjälpen. Då
ingrep kyrkan. Insamlingen Gemensamt Ansvar grundades.
Det första Gemensamt Ansvar-talkot inleddes år 1950
i alla Finlands församlingar.

På 1950-talet användes insamlingsmedlen i hemlandet
bland annat för att understödja renoveringar av bostäder
i dåligt skick och rekreationsledigheter för mödrar. Till
fattiga hem skaffades en ko eller en häst, till funktionsnedsatta en rullstol eller till äldre en ordentlig säng.
Begåvade barn fick också hjälp med att kunna gå i skolan.
På 1960-talet industrialiserades Finland och det ekonomiska läget förbättrades, medan världens uppmärksamhet drogs till kolonierna som blev självständiga. Från
och med 1963 har Gemensamt Ansvar hjälpt nödställda
människor också i utvecklingsländer.

Gemensamt Ansvar är ett talkoarbete för att hjälpa våra
medmänniskor, och pågår året runt med ett nytt tema varje
år. Du kan hjälpa på ett sätt som passar just dig, och ett
av dem är testamentsgåvan. Vårt stöd är så konkret som
möjligt. Hjälpen är inte beroende av ursprung, religion eller
politisk övertygelse. Under snart 70 år har hundratusentals
människor i Finland och utvecklingsländer fått hjälp genom
Gemensamt Ansvar.

Gemensamt Ansvar är mycket mer än bara en penninginsamling. Den lyfter fram den ofta osynliga nöd som följer
av missförhållanden i samhället och talar för de människor
som inte får sina röster hörda, men som allra mest behöver hjälp. Insamlingens beskyddare är republikens president, som öppnar insamlingen med ett tv-tal i februari.

SÅ FÖRDELAS INSAMLINGSINTÄKTERNA
60 % för den internationella diakonin
Medlen används för katastrofhjälp i utvecklingsländer. Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når fram.

40 % för diakonin i hemlandet

Cirka hälften av medlen styrs till den ekonomiska hjälp som Kyrkans diakonifond beviljar
nödlidande i Finland, och hälften till de lokala församlingarnas hjälparbete.

SÅ NÅR HJÄLPEN FRAM
VÄNNER OCH SKOJ I SCOUTERNA
Med intäkterna från Gemensamt Ansvar 2016 utvecklar Finlands
Scouter hundra nya sätt att nå särskilt barn och unga som riskerar
att marginaliseras och saknar en hobby. Dessutom används insamlingsmedlen för handikappscouternas verksamhet, som är riktad
till personer som behöver särskilt stöd.
I Kangasala ordnade Roineen tytöt och Harjun pojat tillsammans
med församlingen och andra aktörer en scoutinspirerad skogsutflykt för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Kårerna
hoppas kunna starta upp handikappscoutverksamhet i området på
basis av de goda erfarenheterna från utflykten.
I Tavastehus grundade kåren Nummen eränkävijät i samarbete
med stadens familjearbete en pojkgrupp där deltagarna uppmuntrades att röra sig i naturen. På utflykterna lärde de sig bland annat om
allemansrätten och den viktiga provianteringen. Pojkarna som alla
hade olika utgångslägen blev intresserade av naturen och upplevde
många fina stunder när de bekantade sig med scoutverksamheten.
− Scouterna är en bra grej, konstaterar 21-åriga handikappscouten Kuutti. Han berättar att han hörde om scouterna från kompisar och att han särskilt gillar lägren.
Text: Saara Nykänen

FOLKRÖRELSEN FÖR
KÄRLEKEN TILL NÄSTAN.

VARFÖR GÖRA UPP ETT
TESTAMENTE?
Ett testamente är en förhandsbestämd viljeyttring där du
kan berätta vad du önskar ska göras med din egendom
efter din död. Genom att skriva ett testamente ger du
dina efterlevande tydliga anvisningar om hur du vill att
din egendom ska användas. Det lönar sig att testamentera även en liten egendom och skriva ner sin egen vilja.
Det gäller att skriva testamentet i god tid och överväga
det noggrant. Vanligen är det inte särskilt svårt att skriva
ett testamente, men det bör göras omsorgsfullt och med
beaktande av lagens bestämmelser och formaliteter. Testamentet blir då giltigt och genomförbart och en handling
som håller i rätten. Därför rekommenderar vi att du låter
testamentet upprättas eller åtminstone granskas av en
advokat eller en annan jurist som känner till formkraven
för ett testamente. Ett testamente som upprättats på ett
korrekt och tydligt sätt garanterar att din vilja uppfylls på
det sätt du önskat.
Om du inte har något testamente övergår din egendom enligt ärvdabalken i arvsordning till arvingarna,
och om inga arvingar finns till staten. Bröstarvingarna
(de egna barnen, adoptivbarnen och deras barn) har alltid
rätt till sin så kallade laglott, dvs. sammanlagt hälften av
din egendom, och du själv har rätt till den andra hälften.
Över din hälft bestämmer du själv. Om du inte har några
bröstarvingar kan du testamentera hela din egendom.
Testamentet garanterar att din personliga vilja uppfylls.
Med hjälp av testamentet kan du ta hand om dina närmaste eller stödja ett ändamål som är viktigt för dig genom att
testamentera din egendom eller en del av den till välgörenhet, till exempel till det hjälparbete som insamlingen
Gemensamt Ansvar stöder.

FORMALITETER NÄR DU GÖR UPP
ETT TESTAMENTE
VEM HAR RÄTT ATT UPPRÄTTA ETT TESTAMENTE?
Ett testamente kan upprättas av en person som fyllt 18 år
och är förmögen att självständigt uttrycka sin vilja, eller
av en yngre person som är eller har varit gift. Dessutom
kan en person som fyllt 15 år upprätta ett testamente för
den egendom personen själv har rätt att förfoga över.

SÅ STYRKS TESTAMENTETS RIKTIGHET
Testamentet ska göras upp skriftligen (för hand eller på
maskin) och undertecknas av två samtidigt närvarande,
minst 15 år fyllda personer som är mentalt förmögna att
vara vittnen.
Vittnenas uppgift är att med sina namnteckningar
bestyrka att den som gjort upp testamentet har varit förmögen att självständigt uttrycka sin vilja och undertecknat testamentet av sin egen fria vilja. Vittnena konstaterar testamentsgivarens identitet och bevittnar att testa-

mentsgivarens underskrift är riktig. Vittnena ska känna
till att det är fråga om ett testamente, men behöver inte
se testamentets innehåll. Förmånstagare som namnges i
testamentet eller personer som på något annat sätt gynnas av testamentet kan inte vara vittnen. Inte heller nära
släktingar till testamentsgivaren kan vara vittnen. Om
testamentet görs till förmån för en sammanslutning kan
inte heller styrelse- eller direktionsmedlemmar i den sammanslutningen vara vittnen. Med avvikelse från reglerna
ovan kan man göra upp ett nödtestamente, och då gäller
andra bestämmelser.

KAN TESTAMENTET ÄNDRAS?
Ett testamente är testamentsgivarens privatsak. Den som
gör upp ett testamente har rätt att göra ändringar i testamentet när som helst eller återkalla det helt. Vill du ändra
testamentets innehåll helt eller delvis lönar det sig att
göra upp ett helt nytt testamente. Det tydligaste sättet
att återkalla ett testamente är att förstöra originalen eller
göra upp ett nytt testamente. Den lagstadgade arvsordningen träder i kraft igen om testamentet återkallas utan
att ersättas med ett nytt.

TESTAMENTETS INNEHÅLL
Ett testamente är en viktig juridisk handling som ska
finnas i skriftlig form, antingen skriven för hand eller på
maskin. Lagstiftningen förutsätter inte att en jurist gör
upp testamentet, men det rekommenderas för att lagens
form- och innehållskrav ska uppfyllas och testamentsgivarens sista vilja förverkligas.

BESKATTNING
Nästan alla människor är skyldiga att betala arvsskatt.
Som en del av det allmännyttiga samfundet Kyrktjänst rf
behöver Gemensamt Ansvar inte betala arvs- eller gåvoskatt på medel som donerats eller testamenterats till
insamlingen, utan medlen kan användas oavkortat för
det hjälparbete som insamlingen stöder.

SÅ FÖRVARAS ETT TESTAMENTE
Det lönar sig att göra upp testamentet i två exemplar som
förvaras på olika ställen. Det bästa förvaringsstället är ett
bankfack. Testamentet kan också förvaras av Kyrktjänst
rf, som samordnar Gemensamt Ansvar, utan att testamentsgivarens rätt att ändra eller återkalla sitt testamente
begränsas. Testamentet förvaras konfidentiellt och inga
uppgifter om det lämnas ut före testamentsgivarens död.

VARFÖR DONERA TILL GEMENSAMT ANSVAR?

Genom att komma ihåg Gemensamt Ansvar i ditt testamente bidrar du till att stärka kärleken till nästan i finländarnas hjärtan även i framtiden, för att världen ska bli en
ljusare plats för allt fler som hamnat i trångmål i livet.
Gemensamt Ansvar är en anrik och pålitlig årlig storinsamling som ordnas av den evangelisk-lutherska kyrkan för att
hjälpa nödlidande i Finland och utvecklingsländer oavsett
ursprung, religion eller politisk övertygelse. De resultat
som åstadkommits under årtiondenas lopp vittnar om ett
pålitligt och effektivt arbete.

SÅ NÅR HJÄLPEN FRAM
ETT GOTT LIV ÄNDA TILL SLUTET

KOM IHÅG -LISTA FÖR
TESTAMENTSGÅVOR
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Arvtagarna samt den egendom som överförs eller
dess andel av hela egendomen ska framgå av testamentet.
I ett testamente riktat till insamlingen Gemensamt Ansvar ska man använda det officiella namnet
på föreningen som ansvarar för samordningen av
insamlingen: Kyrktjänst rf.
Om de testamenterade medlen ska användas för
ett särskilt ändamål ska det nämnas separat i testamentet.
Testamentet ska innehålla donatorns personbeteckning, datum, ort och underskrift.
Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen
närvarande.
Vittnena ska skriva en vittnesutsaga, datera sitt
vittnesmål och underteckna det. Även vittnenas
bostadsort och yrke ska framgå.
Vittnena ska vara minst 15 år gamla. Vittnet kan inte
vara en make, maka, släkting eller eventuell förmånstagare i testamentet.
Vittnena ska känna till att handlingen i fråga är ett
testamente, men de måste inte veta vad testamentet
innehåller.
Det lönar sig att göra upp två exemplar av testamentet och förvara dem på olika ställen, ett av dem
till exempel i ett bankfack.
Om testamentsdonationen gjorts till insamlingen
Gemensamt Ansvar kan det ena exemplaret förvaras
hos Kyrktjänst rf om donatorn önskar det.
Om donatorn senare vill göra ändringar i testamentet
är det säkraste sättet att förstöra det tidigare testamentet och ersätta det med ett nytt.
Det är viktigt att testamentet har gjorts upp på
rätt sätt. Därför rekommenderar vi att testamentet
upprättas eller granskas av en expert som kan formaliteterna, till exempel av en jurist eller en advokat.
Kyrktjänst hjälper gärna i alla frågor som gäller
upprättandet av testamentet.
Lagparagraferna om testamenten finns i Finlands
Lag I på sidan 235 eller i 9–16 kap. i ärvdabalken
(5.2.1965/40).

År 2014 hade Gemensamt Ansvar som mål i Finland
att främja en högklassig vård i livets slutskede för var
och en som närmar sig döden. Projektet Värdig död
som startades med medel från Gemensamt Ansvar
ökade avsevärt finländarnas medvetenhet om vikten
av en god vård i livets slutskede. Patienterna och deras
anhöriga uppger att de nu vet mer om vad en god vård
i livets slutskede innebär och vad de har rätt att kräva.
Även yrkespersonerna i branschen har utvidgat
sin kompetens. Med insamlingsmedlen finansierades
bland annat utbildningar för dem som utbildar vårdarna, som ett led i att bygga upp ett finländskt kompetensnätverk för vård i livets slutskede. 32 yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården runtom i
Finland har genomgått utbildningen och leder nu i sin
tur utbildningar i sina egna ansvarsområden.
Gemensamt Ansvar väckte en livlig debatt om vården i livets slutskede, som bland annat ledde till att
kommunerna uppmärksammade den lokala tillgången
till högklassig vård i livets slutskede. Kommunerna och
deras lokala samarbetspartner på olika håll i Finland
har också startat många egna utvecklingsprojekt inom
vården i livets slutskede, och tillgången till högklassig
vård har ökat

FOLKRÖRELSEN FÖR
KÄRLEKEN TILL NÄSTAN.

PÅ DE FÖLJANDE SIDORNA FINNS TVÅ EXEMPEL PÅ TESTAMENTEN.
MED HJÄLP AV DEM KAN DU SOM PLANERAR ETT TESTAMENTE FUNDERA PÅ VILKA SAKER DU VILL INKLUDERA I DITT EGET TESTAMENTE. VI REKOMMENDERAR INTE ATT DU KOPIERAR MALLEN RAKT AV EFTERSOM ALLA INDIVIDUELLA OMSTÄNDIGHETER ALLTID MÅSTE
BEAKTAS NÄR ETT TESTAMENTE UPPRÄTTAS.

Exempeltestamente 1
- Legat
UPPRÄTTARE:
Ungdomsarbetsledare Ella Exempel (190668-XXXX)
Orrstigen 862, 00180 Helsingfors
TESTAMENTSFÖRORDNANDE
Jag, undertecknad Ella Exempel, meddelar som min yttersta vilja och mitt testamente, att min egendom efter min död
ska fördelas på följande sät
1. Aktierna nummer xx-xx, vilka berättigar till besittningen över min bostad på adressen Sandvikskajen 231 a 1, 00180
Helsingfors samt dess lösöre ska oavkortat gå till Kyrktjänst rf för att användas till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
2. All min övriga egendom, av vad namn och slag den vara må, ska fördelas enligt arvsordningen. Samtidigt vill jag
för tydlighetens skull upphäva alla tidigare testamentsförordnanden, så att detta testamente är giltigt som min yttersta
vilja.
Finlands lagstiftning ska tillämpas på testamentet och arvsrätten i alla situationer.
Det här testamentet har uppgjorts i två undertecknade exemplar, varav det ena förvaras i Kyrktjänst rf:s lokaler i
Träskända.
Helsingfors den 2 januari 2018
Ella Exempel
Ungdomsarbetsledare, Helsingfors
VITTNESINTYG
Uttryckligen kallade och samtidigt närvarande och ojäviga vittnar vi härmed att ungdomsarbetsledare Ella Exempel,
som vi personligen känner/vars identitet vi kontrollerat, i dag vid sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja har
meddelat att ovanstående är hennes sista vilja och testamente samt att hon i dag egenhändigt har undertecknat detta
testamente.
Helsingfors den 2 januari 2018

Roger Råd 			
Bokförare, Helsingfors 		

Vivian Vittne
Ungdomsarbetsledare, Helsingfors

Exempeltestamente 2
- Universaltestamente
UPPRÄTTARE:
Timmerman Mats Modell (060647-XXXX)
Skogsvägen 351, 64200 Närpes
TESTAMENTSFÖRORDNANDE
Jag meddelar härmed som min yttersta vilja och mitt testamente att all min egendom, av vad namn och slag den
vara må, efter min död genom Närpes församlings förmedling ska tillfalla Kyrktjänst rf för att användas oavkortat
till förmån för insamlingen Gemensamt Ansvar.
Samtidigt vill jag för tydlighetens skull upphäva alla tidigare testamentsförordnanden, så att detta testamente är
giltigt som min yttersta vilja.
Finlands lagstiftning ska tillämpas på testamentet och arvsrätten i alla situationer.
Det här testamentet har uppgjorts i två undertecknade exemplar.
Närpes den 2 januari 2018

Mats Modell
VITTNESINTYG
Uttryckligen kallade och samtidigt närvarande och ojäviga vittnar vi härmed att timmerman Mats Modell, som vi
personligen känner/vars identitet vi kontrollerat, i dag vid sunt och fullt förstånd och av egen fri vilja har meddelat
att ovanstående är hans sista vilja och testamente samt att han i dag egenhändigt har undertecknat detta testamente.
Närpes den 15 oktober 2018
Beata Bevis 			
Sekreterare, Närpes 		

Viktor Vittne
Lärare, Kaskö

SÅ NÅR HJÄLPEN FRAM
HÄTÄAPUA KUIVUUDEN UHREILLE
Östra Afrika tampas med en exceptionell torka. År
2017 hade över 14 miljoner människor i Somalia,
Sydsudan och Kenya för lite mat. I flera områden
tog maten och det rena dricksvattnet slut helt och
hållet.
Bland annat med medel från Gemensamt
Ansvar har Kyrkans Utlandshjälp stött dem som
lider av torkan genom att dela ut mat, vatten och
pengar till dem som är i störst behov av hjälp.
System för regnvatteninsamling har byggts upp
och människor utbildats i effektivare odlingstekniker med stöd från KUH. Till exempel i Sydsudan delade man ut frön och verktyg och ordnade
odlingskurser.
Text: Noora Jussila

FOLKRÖRELSEN FÖR
KÄRLEKEN TILL NÄSTAN.

MER INFORMATION FINNS PÅ ADRESSEN
WWW.GEMENSAMTANSVAR.FI/TESTAMENTSGÅVA.
DEN LAG SOM REGLERAR FRÅGOR MED ANKNYTNING TILL ARV OCH
TESTAMENTEN HETER ÄRVDABALKEN.
DU KAN BEKANTA DIG MED LAGEN TILL EXEMPEL PÅ ADRESSEN

INSAMLINGEN GEMENSAMT ANSVAR
Järvenpääntie 640
04400 Träskända
tfn 040 700 9902
fornamn.efternamn@yhteisvastuu.fi
gemensamtansvar.fi
TACK för att du överväger att ge
en testamentsgåva
till insamlingen
Gemensamt Ansvar,
som samordnas av Kyrktjänst rf.
Genom att ge en gåva till insamlingen
bidrar du till en ljusare morgondag
för dina medmänniskor som av en eller annan
orsak hamnat i trångmål i sina liv.
Gemensamt Ansvars insamlingschef Tapio Pajunen
hjälper gärna till i frågor kring testamentsgåvor,
tfn 0400 870 041,
tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi.

