TESTAMENTTIOPAS

LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN
KANSANLIIKE.

KIITOS, ETTÄ HARKITSET
TESTAMENTTILAHJOITUSTA
YHTEISVASTUUKERÄYKSELLE.
Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.
Vuonna 1950 perustetun keräyksen suojelijana on koko sen historian ajan toiminut kulloinkin virassa oleva tasavallan presidentti.
Kun muistat Yhteisvastuukeräyksen kautta, olet mukana lähimmäisenrakkauden kansanliikkeessä, joka auttaa erityisesti yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle pudonneita ihmisiä. Apu kohdennetaan kirkollisten tai kirkkoa lähellä olevien toimijoiden kautta
hädässä oleville ihmisille Suomessa ja maailman katastrofialueilla.
Pitkä historiansa aikana Yhteisvastuukeräys on auttanut vaikeassa
elämäntilanteessa olevia ihmisiä lukuisin tavoin. Suomessa on
muun muassa kehitetty saattohoitoa, edistetty kehitysvammaisten
työllistymistä, tuettu yksinäisiä vanhuksia sekä autettu nuoria pääsemään irti päihdekierteestä. Kansainvälinen apumme on kohdistunut maailman köyhimpiin maihin tukemaan kriisien ja katastrofien
uhreja esimerkiksi Haitin tuhoisan maanjäristyksen jälkeen.
Yhteisvastuukeräys toimii täysin lahjoitusvaroin. Testamenttilahjoitukset ovat tärkeä osa auttamistyön jatkuvuuden takaamisessa.
Avun tarve ei tunnu maailmassa vähenevän.
Testamentissasi voit itse määrätä omaisuudestasi osuuden, jonka
haluat lahjoittaa Yhteisvastuukeräyksen kautta hädänalaisten
hyväksi. Tällä oppaalla haluamme palvella sinua, joka harkitset
testamenttilahjoituksen tekoa Yhteisvastuukeräykselle. Autamme
mielellämme kaikissa kysymyksissäsi.
Tapio Pajunen
keräysjohtaja

LUOTETTAVA AUTTAMISEN
KANAVA

APUA LÄHELLE JA KAUAS

Yhteisvastuun juuret ovat syvällä Suomen historiassa.
Syksyllä 1949 sodan ja pahojen hallavuosien jälkeen
lapsiperheiden tilanne Pohjois- ja Itä-Suomessa oli
heikoissa kantimissa. Lapset olivat aliravittuja ja sairaita.
Työttömyys vaikeutti perheiden toimeentuloa. Tarvittiin
pikaista apua, mutta auttavaa järjestelmää ei ollut. Silloin kirkko tuli hätiin. Perustettiin Yhteisvastuukeräys.
Ensimmäiset Yhteisvastuu-talkoot polkaistiin käyntiin vuonna 1950 kaikissa Suomen seurakunnissa.

1950-luvulla keräysvarat käytettiin kotimaassa. Niillä
tuettiin muun muassa huonokuntoisten asuinrakennusten kunnostusta ja äitien virkistyslomia. Köyhille
kodeille hankittiin lehmä tai hevonen, invalidille pyörätuoli tai vanhukselle kunnollinen vuode. Myös lahjakkaita lapsia autettiin kouluun.
1960-luvulla teollistuvan Suomen taloudellinen
tilanne oli vahvistumassa ja maailman huomio kiinnittyi
itsenäistyviin siirtomaihin. Vuodesta 1963 lähtien Yhteisvastuu on tukenut hädänalaisia ihmisiä myös kehitysmaissa.

Yhteisvastuu-talkoot hädässä olevien lähimmäistemme
auttamiseksi pyörivät ympäri vuoden, vuosittain vaihtuvin
teemoin. Voit auttaa juuri sinun näköiselläsi tavalla, joista
testamenttilahjoitus on yksi tapa. Tukemme on mahdollisimman konkreettista. Avun saanti ei katso syntyperää,
uskontoa tai poliittista vakaumusta. Lähes 70 vuoden
aikana sadat tuhannet ihmiset Suomessa ja kehitysmaissa
ovat saaneet apua Yhteisvastuulta.

Yhteisvastuu on paljon muutakin kuin rahankeräys.
Se nostaa esiin yhteiskunnan epäkohdista kumpuavan,
monesti näkymättömän hädän ja puhuu niiden ihmisten
puolesta, jotka eivät saa ääntään kuuluviin, mutta tarvitsevat kipeimmin apua. Keräyksen suojelijana toimii
tasavallan presidentti, joka avaa Yhteisvastuukeräyksen
tv-puheellaan helmikuussa.

KERÄYSTUOTOT JAETAAN SEURAAVAST1
60 % KANSAINVÄLISEEN DIAKONIAAN
Varat käytetään katastrofiapuun kehitysmaissa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

40 % KOTIMAISEEN DIAKONIAAN
Varoista puolet ohjataan Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville
Suomessa ja puolet paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.

NÄIN APU MENEE PERILLE
KAVEREITA JA KIVAA TEKEMISTÄ PARTIOSTA
Yhteisvastuukeräyksen 2016 tuotoilla Suomen Partiolaiset kehittää
sata uutta tapaa tehdä partiota, joilla pyritään tavoittamaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat ja ilman harrastusta jääneet lapset
ja nuoret. Lisäksi keräysvaroin tuetaan erityistä tukea tarvitseville
suunnattua Sisupartiotoimintaa.
Kangasalalaiset Roineen tytöt ja Harjun pojat järjestivät yhdessä
seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa partiomaisen metsäretken kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Lippukunnat
toivovat, että retken hyvien kokemusten pohjalta alueella pystytään
käynnistämään sisupartiotoiminta.
Hämeenlinnassa Nummen eränkävijät -lippukunta perusti yhteistyössä kaupungin perhetyön kanssa poikaryhmän, jossa poikia rohkaistiin luonnossa liikkumiseen. Retkillä tutustuttiin mm. jokamiehenoikeuksiin ja tärkeään retkimuonitukseen. Eri lähtökohdista
ryhmään tulleet pojat innostuivat luonnosta ja kokivat kivoja hetkiä
partioon tutustuen.
− Partio on hieno homma, toteaa 21-vuotias sisupartiolainen
Kuutti. Partiosta Kuutti kertoo saaneensa kavereita ja pitää erityisen
paljon leireistä.
Teksti: Saara Nykänen

LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN
KANSANLIIKE.

MIKSI TESTAMENTTI
KANNATTAA TEHDÄ?
Testamentti on ennalta määritelty tahdonilmaisu, jolla
voit kertoa oman tahtosi siitä, mitä toivot omaisuudellesi
tehtävän kuolemasi jälkeen. Laatimalla testamentin annat
jälkipolville selkeän ohjeen siitä, miten haluat omaisuuttasi käytettävän. Pienikin omaisuus kannattaa testamentata ja oma tahto kirjata paperille.
Testamentti kannattaa tehdä hyvissä ajoin ja tarkoin
harkiten. Testamentin laatiminen ei ole yleensä kovin
vaikeaa, mutta se on syytä tehdä huolella ja ottaa huomioon lain määräykset ja muotoseikat. Tällöin testamentista tulee muodollisesti pätevä ja toteuttamiskelpoinen,
sekä oikeudessa pitävä asiakirja. Siksi suosittelemme, että
teetät tai ainakin tarkistutat testamentin asianajajalla tai
muulla testamentin muotomääräykset tuntevalla lakimiehellä. Oikein ja selkeästi laaditulla testamentilla taataan,
että tahtosi toteutuu haluamallasi tavalla.
Jos sinulla ei ole testamenttia, omaisuutesi siirtyy
perintökaaren mukaisesti perimysjärjestyksessä perillisille ja jos näitäkään ei ole, niin valtiolle. Rintaperillisillä
(omilla lapsilla, ottolapsilla ja heidän lapsillaan) on aina
oikeus niin sanottuun lakiosaan eli yhteensä puoleen
omaisuudestasi ja toisen puoleen sinulla itselläsi. Tästä
puolesta omaisuudesta voit päättää itse. Jos sinulla ei ole
rintaperillisiä, voit testamentilla määrätä kaikesta omaisuudestasi.

Todistajien tehtävä on allekirjoituksellaan varmistaa, että testamentin tekijä on ollut kykenevä itsenäiseen
tahdon ilmaisuun ja allekirjoittanut testamentin omasta
vapaasta tahdostaan. Todistajat toteavat testamentin
tekijän henkilöllisyyden ja todistavat testamentin tekijän allekirjoituksen oikeaksi. Todistajien tulee tietää, että
kyseessä on testamentti, mutta heidän ei tarvitse nähdä
testamentin sisältöä. Todistajana ei voi toimia testamentissa nimetty edunsaaja tai muulla tavoin testamentista
läheisesti hyötyvä, eikä testamentin tekijän lähisukulainen. Todistajana ei myöskään voi toimia sen yhteisön johtokunnan tai hallituksen jäsen, jonka hyväksi testamentti
tehdään. Poikkeuksena edellä mainituista on hätätilatestamentti, jonka tekemisessä on omat määräyksensä.

VOIKO TESTAMENTTIA MUUTTAA?
Testamentti on tekijän yksityisasia. Testamentin tekijällä
on oikeus tehdä muutoksia testamenttiinsa milloin tahansa tai peruuttaa se kokonaan. Jos testamentin sisältöä
haluaa osittain tai kokonaan muuttaa, on suositeltavaa
tehdä kokonaan uusi testamentti. Testamentin peruuttaminen tapahtuu selkeimmin tuhoamalla testamentin alkuperäiskappaleet tai tekemällä uusi testamentti. Laissa
määrätty perimysjärjestys palaa voimaan, jos testamentti
peruutetaan eikä tilalle tehdä uutta testamenttia.

TESTAMENTIN SISÄLTÖ

Testamentti takaa henkilökohtaisen tahtosi toteutumisen.
Sen avulla voit huolehtia läheisistäsi tai tukea itsellesi
tärkeää asiaa testamenttaamalla omaisuutesi tai osan siitä
hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi Yhteisvastuukeräyksellä
tuettavaan avustustyöhön.

Testamentti on tärkeä oikeudellinen asiakirja, joka on
oltava kirjallisessa muodossa, joko käsin tai koneella
kirjoitettuna. Lainsäädäntö ei edellytä lakimiehen käyttöä testamentin tekemiseen, mutta se on suositeltavaa,
jotta lain vaatimat muoto- ja sisältöseikat täyttyvät ja
testamentin tekijän viimeinen tahto toteutuu.

TESTAMENTIN LAATIMISEN
MUOTOSEIKAT

VEROTUS

KENELLÄ ON OIKEUS TEHDÄ TESTAMENTTI?
Testamentin voi tehdä itsenäiseen tahdonilmiasuun
kykenevä 18 vuotta täyttänyt sekä nuorempi henkilö,
joka on, tai on ollut avioliitossa. Lisäksi 15 vuotta täyttänyt voi tehdä testamentin omaisuudestaan, jota hänellä
on oikeus itse hallita.

TESTAMENTIN OIKEELLISUUDEN TODISTAMINEN
Testamentti on tehtävä kirjallisesti (käsin tai koneella)
ja allekirjoitettava kahden, samanaikaisesti läsnä olevan,
vähintään 15 vuotta täyttäneen, henkisesti todistajaksi
kykenevän henkilön läsnä ollessa.

Lähes kaikki ihmiset ovat velvollisia maksamaan perintöveroa. Osana yleishyödyllistä yhteisöä Kirkkopalvelut
ry:tä, Yhteisvastuukeräyksen ei tarvitse maksaa perintöeikä lahjaveroa sille lahjoitetuista tai testamentatuista
varoista, vaan varat voidaan käyttää kokonaisuudessaan
keräyksen avulla tehtävään avustustyöhön.

TESTAMENTIN SÄILYTTÄMINEN
Testamentti kannattaa tehdä kahtena kappaleena, joita
tulee säilyttää eri paikoissa. Paras paikka on pankin
tallelokero. Testamentti voidaan jättää myös Yhteisvastuukeräyksen koordinoinnista vastaavan Kirkkopalvelut
ry:n säilytettäväksi. Tämä ei kuitenkaan rajoita testamentintekijän oikeutta muuttaa tai peruuttaa testamenttia. Testamentti säilytetään luottamuksellisena, eikä siitä
anneta tietoja muille ennen testamentintekijän kuolemaa.

Miksi lahjoittaisin Yhteisvastuukeräykselle?

Muistamalla Yhteisvastuukeräystä testamentissasi olet
mukana tukemassa lähimmäisenrakkauden voimistumista
suomalaisten sydämissä myös tulevaisuudessa, jotta maailma olisi valoisampi paikka yhä useammalle elämässään
ahdinkoon joutuneelle ihmiselle.

NÄIN APU MENEE PERILLE
HYVÄ ELÄMÄ LOPPUUN ASTI

Yhteisvastuu on perinteikäs ja luotettava, evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Myös
vuosikymmenten kuluessa aikaansaadut tulokset kertovat
vaikuttavasta ja luotettavasta työstä.

MUISTA TESTAMENTTILAHJOITUSTA TEHDESSÄSI
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Testamentista tulee käydä ilmi perinnön saajat sekä
siirtyvän omaisuuden määrä tai osuus koko omaisuudesta.
Yhteisvastuukeräykselle osoitetussa testamentissa
tulee käyttää Yhteisvastuukeräyksen koordinoinnista vastaavan järjestön virallista nimeä: Kirkkopalvelut ry.
Jos testamentti halutaan kohdentaa tiettyyn asiaan,
siitä tulee mainita erikseen testamentissa.
Testamenttiin tulee merkitä lahjoittajan henkilötunnus, päiväys, paikkakunta ja allekirjoitus.
Testamentti tulee tehdä kirjallisena kahden todistajan läsnä ollessa.
Todistajien on kirjoitettava todistuslausuma, päivättävä todistuksensa ja allekirjoitettava se. Myös todistajien asuinpaikan ja ammatin tulee näkyä paperissa.
Todistajien on oltava vähintään 15 vuotta täyttäneitä.
Puoliso, sukulainen tai testamentin mahdollinen
hyödynsaaja ei voi toimia todistajana.
Todistajien on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on
testamentti. Heidän ei kuitenkaan tarvitse tietää,
mitä testamentti sisältää.
Testamenttia kannattaa tehdä kaksi kappaletta
ja säilyttää niitä eri paikoissa, toinen esimerkiksi
pankin tallelokeroissa.
Jos testamenttilahjoitus on tehty Yhteisvastuukeräykselle, lahjoittajan niin halutessa toinen kappale
voidaan jättää Kirkkopalvelut ry:lle säilytettäväksi.
Jos lahjoittaja haluaa myöhemmin tehdä muutoksia
testamenttiin, on varminta hävittää entinen testamentti ja tehdä sen tilalle uusi.
On tärkeää, että testamentti on tehty oikein. Siksi
on suositeltavaa teettää tai ainakin tarkistuttaa testamentti muotoseikat tuntevalla asiantuntijalla, kuten
lakimiehellä tai asianajajalla.
Kirkkopalvelut auttaa mielellään kaikissa testamentin laatimiseen liittyvissä kysymyksissä.
Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen
Laki I -teoksesta s. 235 tai Perintökaaren 5.2.1965/40
luvuista 9–16.

Vuoden 2014 Yhteisvastuukeräyksen tavoitteena
Suomessa oli edesauttaa laadukkaan saattohoidon
takaamista jokaiselle kuolemaa lähestyvälle ihmiselle. Yhteisvastuuvaroin käynnistetyn Hyvä
kuolema -hankkeen kautta suomalaisten tietoisuus hyvästä saattohoidosta lisääntyi merkittävästi. Potilaat ja heidän omaisensa kuvailevat tietävänsä nyt paremmin, mitä hyvä saattohoito on ja
mitä heillä on oikeus vaatia.
Myös alan ammattilaisten osaaminen on laajentunut. Yhteisvastuuvaroin rahoitettiin muun
muassa saattohoitokouluttajien koulutusta, jonka
avulla suomalaista saattohoidon osaamisverkostoa laajennetaan. 32 koulutuksen suorittanutta
terveydenhuoltoalan ammattilaista eri puolilta
Suomea jatkavat nyt vastaavaa koulutusta omalla
vastuualueellaan.
Yhteisvastuun käynnistämä vilkas keskustelu
saattohoidon tilasta on herätti muun muassa kunnat pohtimaan laadukkaan saattohoidon saatavuutta omalla alueellaan. Eri puolilla Suomea on
käynnistetty myös lukuisia kuntien ja paikallisten
yhteistyökumppaneiden omia kehittämishankkeita
saattohoidon saralla ja laadukkaan saattohoidon
saatavuus lisääntynyt.

LÄHIMMÄISENRAKKAUDEN
KANSANLIIKE.

SEURAAVILLA SIVUILLA ON KAKSI ESIMERKKITESTAMENTTIA, JOIDEN AVULLA TESTAMENTIN TEKOA SUUNNITTELEVA
HENKILÖ VOI POHTIA, MITÄ KAIKKEA OMAAN TESTAMENTTIINSA HALUAA SISÄLLYTTÄÄ. MALLIN LAINAAMINEN SELLAISENAAN
EI KUITENKAAN OLE SUOSITELTAVAA, KOSKA JOKAISEN TESTAMENTIN LAATIMISESSA ON HUOMIOITAVA KAIKKI ASIAAN
LIITTYVÄT YKSILÖLLISET OLOSUHTEET.

ESIMERKKITESTAMENTTI 1
LEGAATTI ELI ERITYISJÄLKISÄÄDÖS

TEKIJÄ:
Nuorisotyönohjaaja Elli Esimerkki (190668-XXXX)
Teerenpolku 862, 00180 Helsinki
TESTAMENTTIMÄÄRÄYS
Minä allekirjoittanut Elli Esimerkki ilmoitan viimeisenä tahtonani ja testamenttinani olevan, että omaisuuteni on
kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:
1. Omistamani huoneiston osoitteessa Hietalahdenranta 231 a 1, 00180 Helsinki hallintaan oikeuttavat osakkeet
numerot xx – xx asuinirtaimistoineen on menevä Kirkkopalvelut ry:lle käytettäväksi lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
2. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on annettava perimysjärjestyksen
mukaiseen jakoon. Samalla kumoan selvyyden vuoksi kaikki aikaisemmat testamenttimääräykset, joten tämä
testamentti on voimassa viimeisenä tahtonani.
Testamenttiin ja perintöoikeuteen tulee kaikissa tilanteissa soveltaa Suomen lainsäädäntöä.
Tätä testamenttia on laadittu kaksi allekirjoitettua kappaletta, joista toinen säilytetään Kirkkopalvelut ry:n tiloissa
Järvenpäässä.
Helsingissä 2. päivänä tammikuuta 2018
Elli Esimerkki
Nuorisotyönohjaaja, Helsinki
TODISTUS
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä todistamme, että nuorisotyöntekijä Elli
Esimerkki, jonka henkilökohtaisesti tunnemme/jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on tänään terveellä
ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta omasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen
tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tänään tämän testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.
Helsingissä 2. päivänä tammikuuta 2018

Olli Ohje 					Taina Todistaja
Kirjanpitäjä, Helsinki 				
Nuorisotyönohjaaja, Helsinki

ESIMERKKITESTAMENTTI 2
YLEISTESTAMENTTI ELI YLEISJÄLKISÄÄDÖS

TEKIJÄ:
Kirvesmies Matti Malli (060647-XXXX)
Ainontie 351, 71520 Kuopio
TESTAMENTTIMÄÄRÄYS
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai
laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen annettava Kirkkopalvelut ry:lle Kuopion Kallaveden seurakunnan välityksellä käytettäväksi lyhentämättömänä Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Samalla kumoan selvyyden vuoksi kaikki aikaisemmat testamenttimääräykset, joten tämä testamentti on
voimassa viimeisenä tahtonani.
Testamenttiin ja perintöoikeuteen tulee kaikissa tilanteissa soveltaa Suomen lainsäädäntöä.
Tätä testamenttia on laadittu kaksi allekirjoitettua kappaletta.
Kuopiossa 2. päivänä tammikuuta 2018
Matti Malli
TODISTUS
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä todistamme, että nuorisotyöntekijä Elli
Esimerkki, jonka henkilökohtaisesti tunnemme/jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on tänään terveellä
ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta omasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen
tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on tänään tämän testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.
Kuopiossa 15. päivänä lokakuuta 2018

Nelli Näyte 			
Sihteeri, Kuopio 		

Osmo Opaste
Opettaja, Siilinjärvi

NÄIN APU MENEE PERILLE
HÄTÄAPUA KUIVUUDEN UHREILLE
Itä-Afrikka kamppailee poikkeuksellisen voimakkaan kuivuuden kanssa. Vuonna 2017 yli 14
miljoonalla ihmisellä Somaliassa, Etelä-Sudanissa
ja Keniassa ei ollut tarpeeksi ruokaa. Monelta
alueelta puhdas juomavesi ja ruoka loppuivat
kokonaan.
Muun muassa yhteisvastuuvaroin Kirkon
Ulkomaanapu KUA on tukenut kuivuudesta kärsiviä ihmisiä jakamalla ruokaa, vettä ja käteisavustuksia apua eniten tarvitseville. KUA:n tuella on
rakennettu myös sadeveden keruujärjestelmiä ja
koulutettu ihmisiä viljelemään maata tehokkaammin. Esimerkiksi Etelä-Sudanissa jaettiin siemeniä
ja työkaluja sekä järjestettiin viljelykoulutusta.
Teksti: Noora Jussila
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LISÄTIETOJA OSOITTEESTA WWW.YHTEISVASTUU.FI/TESTAMENTTILAHJOITUS.
PERINTÖÖN JA TESTAMENTTIIN LIITTYVIÄ ASIOITA
SÄÄTELEVÄ LAKI ON NIMELTÄÄN PERINTÖKAARI.
LAKIIN VOI TUTUSTUA ESIMERKIKSI OSOITTEESSA WWW.FINLEX.FI.

YHTEISVASTUUKERÄYS
Järvenpääntie 649
04400 JÄRVENPÄÄ
p. 040 700 9902
etunimi.sukunimi@yhteisvastuu.fi
yhteisvastuu.fi

KIITOS,
että harkitset testamenttilahjoituksen
tekemistä Kirkkopalvelut ry:n koordinoimalle
Yhteisvastuukeräykselle.
Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen
olet mukana tarjoamassa valoisamman huomisen
eri tavoin elämässään ahdinkoon joutuneille lähimmäisillesi.
Yhteisvastuun keräysjohtaja
Tapio Pajunen
auttaa mielellään testamenttilahjoituksiin
liittyvissä kysymyksissä
p. 0400 870 041
tapio.pajunen@yhteisvastuu.fi.

