
Låt ditt arv 
gå vidare.
Gör ett  
testamente  
fyllt av hopp.



Genom att stöda vårt arbete med en  
testamentsdonation är du med och bygger 
en rättvisare och mänskligare värld.

Testamenten ger 
andra hopp 
Det kristna budskapet om hopp, tro och kärlek till nästan 
har varit grunden för Finska Missionssällskapets arbete ända 
sedan 1859. Vi förmedlar budskapet om hopp åt dem som 
ännu inte hört det. Vi arbetar bland de mest utsatta i samhäl-
let. Vi är med och bygger en värld där alla får sin röst hörd. 

Sedan vårt arbete inleddes år 1859 har miljoner människor 
fått hjälp via oss. Tillsammans med våra samarbetskyrkor har 
vi byggt skolor, sjukhus och kyrkor. Kyrkorna har ofta varit 
först med att försvara de diskriminerades människovärde. 
Kyrkorna verkar ofta på platser dit ingen annan hjälp når. 

Testamentsdonationerna är viktiga för oss. De utgör cirka 
10 % av våra totala inkomster. Tack vare dessa intäkter kan vi 
fortsätta vårt långsiktiga arbete för att åstadkomma positiva 
och bestående förändringar i utvecklingsländerna.

Testamenten förändrar 
världen

Den här broschyren är tänkt för dig som funderar hur du kan 
lämna ett bestående intryck på världen. Ända sedan 1859 har 
finländarna via Finska Missionssällskapet kunnat förbättra livet 
för medmänniskor som lever under svåra omständigheter i 
utvecklingsländer. Sällskapets verksamhet bygger på små och 
stora donationer. Tack vare dessa gåvor har vi kunnat förmedla 
hopp till utsatta människor, gett dem bättre förutsättningar att 
klara sig i livet och möjlighet att i sin tur hjälpa andra. Den 
stadiga grunden för vår verksamhet är värderingar som bygger 
på Guds kärlek till hela sin skapelse. 

Att testamentera sin egendom till välgörenhet är en 
investering i framtiden. Genom ett testamente kan du vara med 
och skapa en bättre värld och påverka otaliga människors liv. 
Finska Missionssällskapets arbete är långsiktigt, effektivt, 
resultatrikt och noga övervakat. Tillsammans kan vi förändra 
världen och människors liv.

Vi är tacksamma för de människor som genom ett 
testamente har visat förtroende för vårt arbete. Testamenten 
har en långsiktig verkan, som syns då människor och samhällen 
förändras. Vårt breda internationella samarbetsnätverk 
garanterar att vi kan förvalta de medel som anförtros oss och 
effektivt använda dem för att bringa fred, rättvisa och glädje i 
människors liv. 

Jag hoppas att den här broschyren ger dig råd och verktyg då 
du funderar på ditt eget testamente.

Rolf Steffansson 
Verksamhetsledare 
Finska Missionssällskapet

Finska Missionssällskapet är en av missionsorganisationerna inom 
den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Sällskapet är en interna-
tionell aktör och en av utrikesministeriets partnerorganisationer. Vi 
arbetar i 30 länder tillsammans med mer än hundra samarbetskyr-
kor- och organisationer. Vi arbetar i Afrika, Latinamerika, Asien och 
Europa.

Ta kontakt med Finska  
Missionssällskapets jurist: 

Vår jurist hjälper gärna i frågor  
som rör testamenten.  
— testamentit@suomenlahetysseura.fi 
— Tfn 020 7127 231



Hopp. Samarbete. Framsteg.
De värden som styr vårt arbete är kärlek till nästan, 
rättvisa, ansvar och partnerskap. Vi verkar tillsammans 
med lokalbefolkningen.

Vi vittnar om Guds 
gränsöverskridande kärlek 

Vi vittnar om Guds kärlek i ord och 
handling. Vi hjälper de lokala kyr-
korna att utvecklas genom att till 
exempel utbilda kyrkornas perso-
nal och genom att översätta Bibeln 
till minoritetsspråk.

Vi försvarar diskriminerades 
människovärde och 
mänskliga rättigheter 

Tack vare vårt arbete kan allt fler 
funktionshindrade barn gå i skola 
och människor som diskrimineras 
på grund av kasttillhörighet eller 
aids får ett människovärdigt liv. 
Diskriminerade grupper utrustas så 
att de kan försvara sina rättigheter.

Vi arbetar för en rättvisare 
värld

Vi arbetar för att barn skall kunna 
gå i skola och för att flickor inte 
skall tvingas in i barnäktenskap  
eller riskera att utsättas för 
könsstympning. Tack vare vårt stöd 
får fattiga människor på lands- 
bygden rent vatten och utbildning 
om nya jordbruksmetoder. Vi hjäl-
per människor att få identitetsbevis 
och vi stöder dem som kämpar för 
mänskliga rättigheter. 

Vi bygger fred och försoning

Tillsammans med våra samar-
betspartner främjar vi fred och 
försoning mellan olika grupper i 
samhället. För att fred skall kunna 
uppnås är det nödvändigt att par-
terna i konflikten lär sig förstå 
varandra. Vi förvandlar hatpropa-
ganda till dialog. 



Våra löften till Dig
1. Du och dina anhöriga får vänlig och

högklassig betjäning. Vi erbjuder hjälp och
råd om hur man utformar och uppbevarar ett
testamente.

2. Vi förbinder oss att följa din vilja och dina
värderingar så att din egendom används på
bästa möjliga sätt.

3. Vi respekterar ditt privatliv och håller uppgif-
terna i ditt testamente konfidentiella.

4. Vid behov sköter vi också tömning av
dödsbon, bouppteckning och begravnings- 
arrangemang. För dem som gjort ett univer-
saltestamente åtar vi oss också skötseln av
graven.

5. Vi ser till att din donation används för att ge
hopp åt de mest utsatta.

Varför är det viktigt att 
göra ett testamente?
I ett testamente har du möjlighet att skriva ner din vilja och 
försäkra dig om att den respekteras efter din bortgång. I ett 
testamente berättar du åt dina efterkommande hur du vill att 
din egendom skall användas. Genom ett testamente kan du 
också inverka på arvsskattens storlek. 

Lagen reglerar arvets fördelning bland arvingarna. Om du 
förutom dina arvingar vill komma ihåg andra människor eller 
organisationer, bör du göra det genom ett testamente. Med 
hjälp av ett testamente kan du också se till att arvet fördelas 
utan stridigheter.

I ett testamente kan du bestämma om hela din egendom, 
dock utan att kränka laglotten. Om du saknar närmare släk-
tingar än kusiner, går din egendom till staten ifall du inte har 
gjort ett testamente. 

Genom ett testamente kan du låta din egendom gå till väl-
görande ändamål. Varje år ger tusentals finländare en del eller 
hela sin egendom till välgörenhetsarbete. Finska Missions-
sällskapet har i snart 160 år tagit emot testamenten och vi är 
tacksamma för varje gåva, liten som stor. 

Mer information om arvsordning, arvsskatt och testa-
mentsdonationer hittar du under rubriken "Frågor och svar 
kring testamenten". 

Tarja Larmasuo 
Förvaltningsdirektör och vicehäradshövding 

tarja.larmasuo@finskamissionssallskapet.fi 
Tfn 020 7127 204



Steg för steg hur  
du gör ett testamente 
1. Kartlägg din egendom och red ut vilka olika typer av

egendom du har.
2. Skriv klart och tydligt ner hur du vill att din egendom

skall fördelas efter din bortgång.
3. Vänd dig gärna till en jurist då du gör upp ditt testamente,

så att testamentet följer alla formkrav. På Finska Missions-
sällskapet kan vi hjälpa dig att hitta en jurist.

4. Gör en lista med namnen och gärna också personbeteck- 
ningar på testamentstagarna samt redogör för hur du är
släkt med dem. Om du gör ett testamente till förmån för
Finska Missionssällskapet, får du gärna nämna om du
vill att donationen används för något visst land eller viss
verksamhetsform eller om den skall gå till vårt arbete i
allmänhet.

5. Högst upp på testamentet bör följande finnas: hela ditt
namn, din personbeteckning, ditt yrke och din hem- 
adress.

6. Du kan också underlätta för dina efterkommande genom
att i testamentet nämna vilka begravningsarrangemang
och vilket begravningssätt du önskar, hur din grav ska
skötas samt vilken text du vill ha på din gravsten.

7. Underteckna ditt testamente inför två samtidigt
närvarande vittnen. Vittnena bör informeras om att det
är fråga om ett testamente och sen skall de skriva under
testamentets vittnesintyg. Under vittnenas underskrifter,
skall det finnas namnförtydligande, vittnenas yrken och
hemkommun. Vittnena bör känna till att dokumentet
är ett testamente, men de behöver inte veta innehållet i
testamentet.

8. Gör upp ett exemplar av testamentet och ta en kopia av
det. Originalet bör förvaras i ett bankfack och kopian kan
man till exempel hämta till Finska Missionssällskapet där
vi kan förvara det i vårt kassaskåp.

9. Om du vill kan du också informera dina anhöriga om att
du gjort upp ett testamente.



Frågor och svar  
kring testamenten
Vem får göra upp ett testamente?

En person som fyllt 18 år får med ett testamente bestämma 
om sin egendom. Också en yngre person får skriva ett testa-
mente om han eller hon är eller har varit gift. Den som fyllt 
15 år får göra upp ett testamente över den egendom som han 
eller hon förtjänat genom eget arbete.

Testamentsgivaren bör ha rättslig handlingsförmåga och 
förstå innebörden av ett testamente. Detta kan bestyrkas med 
ett läkarintyg.

Vad är en testamentsdonation?

En testamentsdonation innebär att du skattefritt kan ge en 
mindre eller större del av din kvarlåtenskap till en allmännyt-
tig förening. En testamentsdonation kan till exempel vara:
– Ett universaltestamente, det vill säga all egendom, av vad

namn eller slag den vara må
– En del av pengarna eller en del av hela egendomen (till

exempel 25 %)
– Ett legat, vilket till exempel innebär lägenhetsaktier eller

fastigheter, en viss summa pengar eller värdeföremål.
Om du funderar på att göra en testamentsdonation till Finska 
Missionssällskapet fungerar det bäst om gåvan riktas till ett 
visst land, en viss verksamhetsform eller till sällskapets arbete 
i allmänhet. Om testamentets användningsändamål är alltför 
snävt, kan det vara svårt att uppfylla testamentsgivarens vilja. 
Det händer till exempel att arbetsformerna förändrats så att 
om man tidigare upprätthöll ett barnhem så stöder man nu 
skolgången på ett område.

Kan en livförsäkring fungera som alternativ till ett 
testamente?

En livförsäkring kan fungera som ett alternativ till ett 
testamente. Försäkringstagaren har rätt att i ett förmånstagar-
förordnande bestämma vem som istället för den försäkrade 
har rätt till försäkringsersättningen från en livförsäkring. 
Förmånstagaren kan till exempel vara en anhörig eller en före-
ning.



Bör testamentet göras upp skriftligt? 

Om testamentsgivaren på grund av sjukdom eller andra skäl inte kan 
upprätta ett testamente på tidigare nämna sätt, får han eller hon upprätta 
ett s.k. nödtestamente muntligt inför två samtidigt närvarande vittnen. 
Ett nödtestamente får upprättas även utan vittnen genom ett skriftligt och 
undertecknat dokument. Ett nödtestamente är i kraft högst tre månader.

Vem duger som vittne?

Som vittne duger en person som är över 15 år och som är kapabel att förstå 
innebörden av ett testamente och som kan bedöma det själsliga tillståndet 
hos den som gör upp testamentet. En familjemedlem får inte vara vittne, 
inte heller nära släktingar eller ingifta släktingar, som t.ex. svärmor eller  
styvbarn. Om man genom testamentet vill donera egendom till ett sam-
fund, kan en styrelsemedlem från detta samfund inte vara vittne. En person 
kan inte vara vittne om det i testamentet bestäms att egendom skall tillfalla 
vittnet självt eller vittnets make eller maka.

Vad betyder arvsordning?

Det finns två arvsklasser
– första arvsklassen: bröstarvingar (den avlidnes egna barn) och deras

barn. Om det inte finns bröstarvingar, ärver maken/makan.
– andra arvsklassen: föräldrar, syskon och deras avkomlingar, far- och

morföräldrar, far- och morbröder samt fastrar och mostrar.
Kusiner ärver inte. Om den avlidne inte har närmare släktingar än kusiner, 
går hela kvarlåtenskapen till staten om ett testamente inte gjorts upp.

Vilken specialställning har en änka eller änkling?

Om den avlidne har bröstarvingar, får den kvarlevande maken/makan 
inte ärva alls. Änkan eller änklingen har dock besittningsrätt till makarnas 
gemensamma hem och rätt att hålla dödsboet odelat, om bröstarvingarna 
inte yrkar på en delning.

Vilken slags egendom får man besluta om i ett testamente?

En person kan i ett testamente besluta om all sin egendom. Bröstarvingar, 
det vill säga barn, adoptivbarn och deras avkomlingar har dock alltid rätt 
till sin laglott. Det innebär att bröstarvingarna har rätt till hälften av vär-
det av det arv som de skulle få om det inte fanns något testamente. Om 
testamentsgivaren har en eller flera bröstarvingar kan han eller hon i 
sitt testamente besluta om högst hälften av sin egendom utan att kränka 
någons rätt till sin laglott.

Hur långtgående bestämmelser kan ett testamente innehålla?

I ett testamente kan man bestämma vem som skall få den testamenterade 
egendomen efter att den första mottagaren avlidit. Sådana förstahands- och 
andrahandsbestämmelser blir det fråga om särskilt i inbördes testamenten. 
Äkta makar kan t.ex. bestämma att deras egendom skall tillfalla den av dem 
som lever längre. I andrahandsbestämmelser meddelar makarna vem som 
skall få bådas egendom efter att båda avlidit.

Kan man ändra eller återkalla ett testamente?

Ett tillägg eller en ändring bör göras på samma sätt som ett testamente. 
Man bör inte senare korrigera texten i testamentet, utan när det gäller 
ändringar och tillägg skall allt som stadgas om upprättande av ett testa-
mente iakttas.

Testamentsgivaren kan när som helst återkalla sitt testamente. Då ett 
testamente återkallas utan att ett nytt testamente görs upp, träder den lag- 
stadgade arvsordningen i kraft.

Ett testamente kan återkallas på olika sätt. Ett testamente kan återkal-
las i den ordning som föreskrivs för upprättande av testamente, det vill säga 
skriftligt i närvaro av två vittnen. Man kan också återkalla sitt testamente 
genom att bränna upp eller riva sönder dokumentet. 

Om ett visst föremål enligt testamentet skall tillfalla en testaments- 
tagare, men testamentsgivaren säljer eller överlåter föremålet åt någon 
annan, upphävs ifrågavarande bestämmelse i testamentet.

Löfte om att inte återkalla ett testamente är inte bindande.

Vad innebär ”befriad från arvsskatt”?

En testamensdonation är befriad från arvsskatt om donationen tilldelas en 
allmännyttig förening. Finska Missionssällskapet är befriad från arvsskatt, 
vilket betyder att den egendom som genom testamente tilldelas sällska-
pet oavkortat går till att stöda sällskapets arbete efter att omkostnaderna är 
borträknade.

Vad bör man beakta om man hjälper någon att upprätta ett 
testamente?

Då man gör upp ett testamente åt någon annan, bör man uppmärksamma 
att testamentsgivarens vilja beträffande sin egendom klart bör framgå av 
testamentet. 



Exempel på ett 
universaltestamente

Exempel på ett testamente

TESTAMENTE

Upprättare 
Köpman Viktor Sanfrid Viktorsson (010264-XXXX) 
Tvärgatan 1,  
10300 KARIS 

Testamentsförordnande 
Härmed meddelar jag som min yttersta vilja och mitt testamente att all min 
egendom, av vad namn eller slag den vara må, efter min död skall tillfalla 
Finska Missionssällskapet r.f. 

Karis den 28 augusti 2018 

Viktor Sanfrid Viktorsson 
Köpman, Karis 

Vittnesintyg 
I egenskap av särskilt tillkallade och samtidigt närvarande vittnen intygar 
vi härmed, att köpman Viktor Viktorsson, som vi personligen känner, idag 
vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat att det ovanstående 
innehåller hans yttersta vilja och testamente samt att han även idag 
egenhändigt har undertecknat sitt testamente. 

Ort och tid som ovan 

Mats Konrad Ögonsten Anna Lena Andväg 
Advokat, Karis Advokatsekreterare, Karis

TESTAMENTE

Upprättare 
Verkställande direktör Karl Torsten Trofast (230456-XXXX) 
Rödmyllevägen 1 A 1,  
00990 HELSINGFORS

Testamentsförordnande 
Härmed meddelar jag som min yttersta vilja och mitt testamente att min 
egendom efter min död skall delas på följande sätt:
1. Finska Missionssällskapet r.f. skall tilldelas aktierna nr 229- 249 i As. Oy

Rödmyllan A 6, som berättigar till besittningsrätt till en bostad om 3 rum
och kök vid adressen Rödmyllevägen 1 A 1, 00990 HELSINGFORS.

2. Min mångårige vän, jordbrukare Anders Arnold Odalman, skall få
målningarna av Gunnar Pohjola och Taisto Ahtola samt Tapio Junnos
bronsskulptur, vilka samtliga finns i mitt vardagsrum.

3. All min övriga egendom av vad namn eller slag den vara må skall fördelas
enligt arvsordningen.

Helsingfors den 7 augusti 2018

Karl Torsten Trofast 
Verkställande direktör, Helsingfors 

Vittnesintyg 
I egenskap av särskilt tillkallade och samtidigt närvarande vittnen intygar vi 
härmed, att verkställande direktör Karl Torsten Trofast, som vi personligen 
känner, idag vid sunt och fullt förstånd samt av fri vilja har förklarat att det 
ovanstående innehåller hans yttersta vilja och testamente samt att han 
egenhändigt idag har undertecknat detta testamente. 

Ort och tid som ovan

Lisa Irmelin Fröjd   Mikael Karsten Ocean 
Advokat, Helsingfors Advokatsekreterare, Helsingfors



Kontakta oss gärna 
om du har frågor!

testamentit@suomenlahetysseura.fi 
Tfn 020 7127 231

Postadress:
PB 56, 00241 Helsingfors

Besöksadress:
Magistratsporten 2a, 00240 Helsingfors

Hopp. 
Samarbete. 
Framsteg.


