Testamentsguide

Ge ett
testamente
fyllt av
hopp

Testamentsdonationer
förändrar världen
Den här broschyren finns till för dig som funderar hur du kan
lämna ett bestående avtryck på världen. Ända sedan år 1859 har
finländarna via Finska Missionssällskapet kunnat förbättra livet för
medmänniskor som lever under svåra omständigheter i utvecklingsländer. Vår verksamhet är byggd på en hållbar grund, vars
värden utgår från Guds kärlek till hela skapelsen.
Att testamentera sin egendom till välgörenhet är en investering
i framtiden och en möjlighet att forma en sådan eftervärld som
du vill se. Finska Missionssällskapets långsiktiga, resultatrika och
noggrant övervakade arbete kan erbjuda dig stöd då du överväger
hur du vill att ditt livsverk ska fortsätta bära frukt.
Vi är tacksamma för de människor som genom ett testamente har visat förtroende för vår verksamhet. Testamenten har
en långsiktig verkan, som syns i form av positiva förändringar i
människors och samhällens liv. 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.

Tarja Larmasuo

Förvaltnings- och ekonomidirektör,
vicehäradshövding
tarja.larmasuo@finskamissionssallskapet.fi
Tfn 040 451 4534

”Guds rike är inom er”
Bibelcitatet i rubriken (Luk 17:21, Bibel 2000) är Jesu svar till
fariséerna då de frågar honom när Guds rike skall komma.
Hemligheten med Guds rike är att det redan har kommit till
oss genom Jesu födelse, liv, undervisning, död och uppståndelse. Hoppet om att Guds rike skall förverkligas har genom
alla tider gett kristna tröst och tillförsikt.
Guds rike är kärlekens rike och varje handling som görs av
kärlek för oss ett steg närmare förverkligandet av Guds rike.
Vi har alla vår egen uppgift då det gäller att förverkliga Guds
rike i vår tid. I Guds ögon är varje handling för vår nästa lika
mycket värd.
Jag gläds över att få bjuda in också dig till Guds rike. Vi
vill att alla intresserade skall ha möjlighet att vara med i vårt
arbete för att förverkliga Guds kärlek. På Missionssällskapet
önskar vi alla välkomna. Genom att göra en testamentsdonation försäkrar du dig om att Guds kärlek förverkligas även i
framtiden.

Kärleksfulla gärningar
sedan år 1859

1870

Missionssällskapet startar
skolverksamhet i Amboland.
Utbildning har haft en
avgörande betydelse för
Namibias utveckling.

1972

Missionssällskapet inleder
bibelöversättningsarbete på
Papua Nya Guinea. Via språkoch bibelöversättningsarbete
har olika etniska grupper fått
stöd för att öka läskunnigheten
och bevara sin kultur.

1981

Missionssällskapet grundar
en skola för döva i Hosaina,
Etiopien. En allmän uppfattning i
landet var då att det inte var värt
att satsa på skolgång för döva.
Tack vare skolan i Hosaina har
döva fått möjlighet att leva ett
människovärdigt liv.

2019

Organisationen Samverkan inom
funktionsnedsättning rf beviljar
Finska Missionssällskapet sitt
årliga pris som ett erkännande
för arbetet med att främja funktionshindrades rättigheter inom
utvecklingssamarbetet.

Rolf Steffansson

Finska Missionssällskapets
verksamhetsledare

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 släktingar än
kusiner, går hela din egendom till staten ifall du inte har gjort ett testamente.
Genom ett testamente kan du låta din egendom gå till välgörande
ändamål. Varje år ger tusentals finländare en del eller hela sin egendom till välgörenhetsarbete. Finska Missionssällskapet har i snart 160
år tagit emot testamenten och vi är tacksamma för varje gåva, liten
som stor.
Mer information om arvsordning, arvsskatt och testamentsdonationer hittar du under rubriken Frågor och svar kring testamenten.

VÄRLDEN HAR
FÖRÄNDRATS

I vår 160-åriga historia ryms många berättelser om hur vårt arbete har
förbättrat våra medmänniskors liv, deras vardag, deras byar och samhällen
redan i flera generationer.

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
uppgifterna i ditt testamente konfidentiella.

4

Om du vill sköter vi också tömning av
dödsboet, bouppteckning och begravningsarrangemang. För dem som gjort ett universaltestamente åtar vi oss också skötseln av
graven.

5

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

Tack vare missionsarbetet har döva, blinda, funktionshindrade, kastlösa,
personer som lider av psykisk ohälsa samt andra gömda och diskriminerade
människor blivit synliga, fått rättigheter och ett människovärde.”

Kirsti Kirjavainen, missionär i Nepal åren 1977–2013

Steg för steg
hur du gör ett
testamente

FADDERBARNEN
HJÄLPER SOM
VUXNA

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 Missionssällskapet kan vi hjälpa dig att hitta en jurist.

4

Gör en lista med namnen och gärna också personbeteckningar 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, en 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 hemadress.

Ett exempel på Finska Missionssällskapets långsiktiga arbete är fadderbarnen,
som då de har blivit vuxna är med och utvecklar samhället de bor i. Samuel
Tesfaye från Etiopien upplevde som barn hur hans familj led brist på vatten. Med
stöd från Missionssällskapet har han studerat till vatteningenjör. Nu vill han vara
med och arbeta för att alla i Etiopien skall ha tillgång till vatten.

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 några pålitliga personer
om att du gjort upp ett testamente.

Fadderstödet förändrade mitt liv. Utan stöd skulle jag aldrig ha kunnat ta
examen från universitetet. Faddrar, Gud glömmer inte era goda gärningar!”

Samuel Tesfaye, före detta fadderelev i Etiopien

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 testamente 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.

FRED
ENLIGT JESU
UNDERVISNING

Vad är en testamentsdonation?
En testamentsdonation innebär att du skattefritt kan ge en
mindre eller större del av din kvarlåtenskap till en allmännyttig 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 procent)
– Ett legat, vilket till exempel innebär lägenhetsaktier eller
fastigheter, en viss summa pengar eller värdeföremål
Om testamentets användningsändamål är alltför snävt, kan
det vara svårt att uppfylla testamentsgivarens vilja. Om du
funderar på att göra en testamentsdonation till Finska Missionssällskapet så får den störst verkan om gåvan riktas till
Missionssällskapets arbete i allmänhet. Då kan vi använda
gåvan för det ändamål där hjälpen behövs mest just då.

Missionssällskapet utför fredsarbete i bland annat Colombia, där
inbördeskriget redan pågått i 60 år. Vi hjälper före detta gerillasoldater
att återanpassa sig till samhället. Nu lever tidigare fiender sida vid sida.
Arbetet visar att försoning och förlåtelse är möjliga: Älska din fiende, som
Jesus lärde oss.

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 förmånstagarförordnande bestämma vem som istället för den försäkrade har
rätt till försäkringsersättningen från en livförsäkring. Förmånstagaren kan till exempel vara en anhörig eller en förening.

Bör testamentet göras upp skriftligt?
Om testamentsgivaren på grund av sjukdom eller andra skäl
inte kan upprätta ett testamente på tidigare nämnda 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 samfund,
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.

I 22 år kunde jag inte något annat än att vara gerillasoldat, jag kände inte
till något annat liv. Nu är mitt liv mycket bättre. När jag blir gammal vill
jag kunna känna mig stolt över att jag har gjort allt för att samhället och
människorna omkring mig ska må bra.”

Palacio Flores, före detta gerillasoldat, Colombia

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.

ARBETE FÖR
SKAPELSENS
BÄSTA

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 värdet 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.

Världens fattigaste är de som drabbas hårdast av klimatförändringen.
Missionssällskapet kämpar mot klimatförändringen genom att undervisa
om hållbara odlingsmetoder och förbättra miljöförhållandena. Som
kristna och försvarare av kärleken till nästan är det vår plikt att vårda den
skapelse som anförtrotts oss.

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 testamente iakttas.
Testamentsgivaren kan när som helst återkalla
sitt testamente. Då ett testamente återkallas utan
att ett nytt testamente görs upp, träder den lagstadgade arvsordningen i kraft.
Ett testamente kan återkallas på olika sätt. Ett
testamente kan återkallas 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 testamentstagare, men testamentsgivaren säljer eller överlåter föremålet åt någon annan,
upphävs ifrågavarande bestämmelse i testamentet.
Löfte om att inte återkalla ett testamente är inte
bindande.

De extrema väderfenomenen gör det allt svårare för människor att skaffa
sig mat, rent vatten och en utkomst. Vi kan inte fly vårt ansvar för andra
människor: Jesus lärde sina efterföljare att försvara de svaga, fattiga och
förtryckta – när vi gör så blir Guds rike synligt.”

Kati Kemppainen,

sakkunnig i missiologi på Finska Missionssällskapet

Vad innebär ”befriad från
arvsskatt”?
En testamentsdonation 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 sällskapet 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.

Jag behöver verktyg för hopp, annars orkar jag inte i denna värld som är
full av hotbilder. Finska Missionssällskapet är för mig ett bekant verktyg.”

Irja Askola, biskop emerita

Hopp och kärlek syns
i Thailand
Nådens hem i Bangkok är ett skyddshem som erbjuder
trygghet, stöd och praktisk hjälp åt gravida kvinnor som
övergetts av sina familjer. Thailands lutherska kyrka
har redan hjälpt mammor på Nådens hem i över 30 år.
Hjälpen behövs, eftersom det i Thailand är vanligt att
familjerna överger unga flickor som blir gravida. Enligt
lagen är aborter förbjudna och därför äventyrar olagliga
aborter kvinnornas hälsa.
Kvinnorna får bo på Nådens hem under graviditeten
och fyra månader efter förlossningen. Under den tiden
erbjuder hemmet kvinnorna en trygg plats att bo på, stöd
och rådgivning i den nya livssituationen samt nya färdigheter så att de kan försörja sig själva och sitt barn.
Utöver den praktiska hjälpen är målet också att ge kvinnorna ökad tilltro till sin egen förmåga att klara sig.
Finska Missionssällskapets missionär, Anneli Könni,
var med och startade Nådens hem tillsammans med den
thailändska kyrkan. Detta skedde under en tid då antalet tonårsgraviditeter ökade och många nyfödda barn
övergavs utanför förlossningssjukhusen. Nådens hem är
ett rörande exempel på vad diakoniarbete innebär ute i
världen och varför diakoni behövs.
Diakoniarbete har en stor betydelse i Missionssällskapets utrikesarbete. Bäst nytta gör din testamentsdonation
om du riktar den till Missionssällskapets arbete i allmänhet. Då kan vi använda gåvan där hjälpen mest behövs
just då.

TESTAMENTE

Exempel på ett
universaltestamente

Upprättare
Köpman Viktor Sanfrid Viktorsson (010234-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 2020

				
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

Exempel på
ett 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 2020
				
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 040 7235 735

Postadress:
PB 56, 00241 Helsingfors
Besöksadress:
Magistratsporten 2a, 00241 Helsingfors

