
CANCERSTIFTELSENS MÅL ÄR 
ATT ÖVERVINNA CANCERN

  Cancerstiftelsen grundades år 1948 för att stödja  

   kampen mot cancer. Stiftelsens grundare hade  

    en vision om ett bättre Finland där man kan 

förebygga cancer, ha omsorg om alla cancerpatienter och erbjuda 

dem inte bara vård utan också information, stöd och hopp. Cancer-

stiftelsen har varit med och byggt upp en bas för den landstäckande 

cancervården och på ett flertal sätt givit sitt stöd till cancerpatienter 

samt skapat förutsättningar för högklassig cancerforskning i redan 

drygt 70 år.

Vi befinner oss nu på 2010-talet. I Finland är cancerdödligheten en 

av de lägsta i Europa och två av tre som insjuknat tillfrisknar. Nya 

vårdformer så som robotassisterad kirurgi tas i bruk. Samtidigt är 

det också allt fler som insjuknar. Varje dag får 80 finländare höra att 

de lider av cancer. Därför måste forskningsresan fortsätta. Frågan 

lyder bara vilka nya forskningsrön vi kommer att uppnå inom de 

närmaste årtiondena, månntro?

Sakari Karjalainen

Cancerstiftelsens

 generalsekreterare

Lönar det sig för alla att göra upp ett testamente?

Ja. Om du gör ett giltigt testamente, kommer 

din egendom att delas upp på det sätt som du 

önskar och enligt din sista vilja. Med ett tydligt 

testamente kan man garantera att din sista vilja 

respekteras och testamentet verkställs exakt så 

som du tänkt, utan tvister.



TESTAMENTSDONATIONER FÖR ATT 
BESEGRA KAMPEN MOT CANCER

Cancerstiftelsens arbete har lett till goda resultat. Med hjälp av cancerforsk-

ningen har man kunnat utveckla förebyggandet av cancer och diagnostisering-

en av cancer på ett tidigt stadium samt dess olika behandlingsformer. Cancer-

stiftelsen har aktivt medverkat till att allt fler besegrar den svåra sjukdomen. 

Tidigare kunde man bota endast var tredje patient som insjuknat i cancer, men 

nu tillfrisknar redan två av tre patienter.

Cancerstiftelsen fungerar enbart med hjälp av donationsmedel. 

Testamentsdonationer ligger till grund för Cancerstiftelsens verksamhet och 

utgör den mest betydande delen av alla de donationer som Cancerstiftelsen 

får. I egenskap av allmännyttig aktör behöver Cancerstiftelsen inte betala skatt 

för testamentsdonationer, utan varje donation kan helt och hållet användas 

i arbetet för att bekämpa cancern. Stiftelsen ser till att testatorns sista vilja 

förverkligas på det sätt som har fastställts i testamentet. 

Du kan i ditt testamente bestämma att hela din egendom eller en del av den 

används för att stödja Cancerstiftelsens verksamhet. Testamentsdonationen 

används enligt Cancerstiftelsens noggranna och sakkunniga övervägande för 

att finansiera finländsk cancerforskning och för att garantera våra 

rådgivnings- och stödtjänster.

Kan jag göra ändringar i mitt testamente eller återkalla det? 

Ja. Det är möjligt att göra ändringar i testamentet och du kan ändra det när 

som helst. Ändringarna görs enligt samma formalia som det egentliga testa-

mentet och du behöver två vittnen för att intyga ändringarna. Om du gör upp 

ett helt nytt testamente, lönar det sig att makulera eller förstöra det gamla.

STIPENDIER FÖR ATT STÖDJA 
FORSKNINGSARBETET

Den mest gedigna tillgängliga kunskapen är en förutsättning för att 

man framgångsrikt ska kunna förebygga cancer och diagnostisera den 

tidigt samt vårda cancerpatienterna. Cancerstiftelsen är Finlands 

största privata finansiär av cancerforskning. Cancerorganisationerna, 

i vilka även Cancerstiftelsen ingår, har sedan år 1950 beviljat över 

5000 stipendier som har fördelats på hundratals forskare. 

De stipendieansökningar som lämnas in till Cancerstiftelsen

bedöms av en stor grupp av de mest framstående 

experterna inom medicinsk forskning i Finland. 

De forskare som har tilldelats Cancerstiftelsens

stipendier har uppnått viktiga forskningsrön

som har bidragit till att den finländska 

cancervården ligger på toppnivå 

internationellt sett.

Vem ser till att min sista vilja genomförs?

Du kan lita på att Cancerstiftelsen på 

vederbörligt sätt ser till att din sista vilja som 

noterats i ditt testamente genomförs precis

 på det sätt som du önskar. 

Kan ni också ta hand om min begravning?

Ja. Om du vill kan du fastställa att vi ska ta hand om bouppteckningen 

och dessutom också arrangemangen kring begravningen och 

gravskötseln. Testamentet kan inbegripa en tydlig instruktion om vilka 

önskemål du har angående din begravning. 



Jag fick behålla min dotter.

”Då läkaren ringde upp min dotter för att berätta för henne 
om cancerdiagnosen, hade jag precis kommit från Sverige till 
Finland. Jag fick bara känslan av att jag behövdes här. Vetskapen 
om den aggressiva cancerformen kom som en överraskning. Till 
all lycka var jag där med mitt barn då hon fick samtalet, så att vi 
kunde stöda varandra. Jag kunde inte göra annat än hoppas på 
att man genom forskning redan hade hittat metoder för att kunna 
rädda mitt barn. Nu har Heli blivit friskförklarad och påminner 
mig alltid om att vi inte lever bara för veckosluten och de lediga 
dagarna, utan vi lever här och nu.”

På bilden dottern Heli, som lidit av Burkitts lymfom, tillsammans 
med sin mamma Raija.



VARFÖR ÄR DET BRA ATT UPPRÄTTA 
ETT TESTAMENTE?

Med ett testamente uttrycker du din sista vilja och säkerställer att den re-

spekteras efter din bortgång. Genom att upprätta ett testamente säkerställer 

du framtiden för din familj och dina närstående och ger de efterkommande 

föreskrifter om hur du vill att kvarlåtenskapen ska användas. Med ett testa-

mente kan du också inverka på arvsskattens storlek. 

Bröstarvingar har alltid, om de så önskar, rätt till sin laglott, d.v.s. sammanlagt 

hälften av egendomen. Om du inte har arvingar så överförs din egendom direkt 

till staten såvida du inte har upprättat ett testamente. Man kan testamentera 

bort hela sin egendom bara om man inte har barn eller bröstarvingar.

Med hjälp av ett testamente kan du stödja sådana 

instanser som inte hör till arvsordningen. 

Ett testamente är ett privatärende som 

endast gäller den person som upprättar det. 

Testatorn har rätt att när som helst ändra 

testamentet om han eller hon så önskar 

och även återkalla det helt och hållet. 

Behöver man betala skatt på testamenterad 

egendom eller övriga donationer? Vad händer om jag 

donerar medel från sådan kvarlåtenskap som jag själv 

fått genom testamente?

Nej. I egenskap av allmännyttigt samfund betalar vi ingen arvsskatt för de 

testamentsdonationer som vi får. Om du själv har fått en persons kvarlåtenskap 

genom testamente och vill donera antingen en del av den eller någon annan 

egendom till Cancerstiftelsen, kommer vi inte heller i detta fall att behöva 

betala någon skatt.



Det är inte svårt att upprätta ett testamente. Det är emellertid viktigt att testa-

mentet uppfyller vissa formkrav för att kunna betraktas som giltigt. Det är bra 

att komma ihåg följande enkla anvisningar när du upprättar ditt testamente:

FÖR TESTATORN GÄLLER FÖLJANDE:

• Den som gör upp ett testamente ska ha fyllt 18 år.

• Du kan upprätta ett testamente ensam eller tillsammans med din 

make/maka.

• Du kan upprätta testamentet själv, med bistånd av en jurist eller genom 

att vända dig direkt till Cancerstiftelsen.

FORMKRAV PÅ ETT TESTAMENTE

•Testamentet ska upprättas i skriftlig form. Undantaget är ett så kallat 

nödtestamente.

• Testamentet ska bevittnas av två ojäviga personer som är minst 15 år. De 

kan inte vara släktingar eller nämnas som testamentstagare i det aktuella 

testamentet. Bägge vittnena måste närvara samtidigt och intyga testatorns 

underteckning på testamentet. Vittnena måste känna till att dokumentet i 

fråga faktiskt utgör ett testamente. De behöver dock inte känna till innehållet i 

det aktuella testamentet.

ANVISNINGAR OM UPPRÄTTAN-
DET AV ETT TESTAMENTE

INNEHÅLLET I ETT TESTAMENTE

• För att testatorns vilja faktiskt ska förverkligas, bör innehållet 

i testamentet vara så entydigt som möjligt.

• I ditt testamente kan du reglera att hela din kvarlåtenskap eller 

en del av den testamenteras. Om du så önskar kan du bestämma 

att ditt testamente ska riktas till en verksamhetsform av 

ett visst slag eller till ett visst forskningsområde.

VERKSTÄLLIGHETEN AV ETT TESTAMENTE

• Förvara ditt testamente på ett säkert ställe tillsammans 

med dina övriga värdepapper, antingen hemma hos dig 

eller exempelvis i ett bankfack eller hos Cancerstiftelsen. 

Om du förvarar ett testamente som är riktat till 

Cancerstiftelsen på ett annat ställe än hos oss, 

är det bra att skicka en avskrift av det till oss. 

• Den som upprättar testamentet kan om 

han eller hon så önskar bestämma att vi

 ska ta oss an skötseln av bouppteckningen, 

begravningsarrangemangen och graven. 

Av testamentet ska det då tydligt framgå 

vilka önskemål den berörda personen har 

i fråga om arrangemangen.



Det finns två olika slags testamenten: allmänna testamenten och specialtestamen-

ten. Testamenten kan också indelas enligt hurudana rättigheter testamentstagarna 

får, så som i testamenten om ägande- eller besittningsrätt.

ALLMÄNT TESTAMENTE

Den person som nämns som testamentstagare får hela egendomen, en bestämd 

del av egendomen, eller den del som kvarstår efter att det som i övrigt föreskrivs 

har verkställts.

SPECIALTESTAMENTE

Med ett specialtestamente, d.v.s. ett testamente som baseras på ett legat 

(testamentsförordnande), testamenteras en noggrant preciserad del av en 

persons egendom till något visst ändamål. Med ett legat kan man testamentera 

exempelvis ett visst föremål, ett visst penningbelopp eller en s.k. begränsad 

äganderätt till hela egendomen.

INBÖRDES TESTAMENTE OM ÄGANDERÄTT

Med ett inbördes testamente om äganderätt testamenterar makar eller perso-

ner som på annat sätt står varandra nära egendomen till varandra. De kan också 

bestämma vem egendomen ska tillfalla efter det att den andra parten eller de andra 

parterna har avlidit.

INBÖRDES TESTAMENTE OM BESITTNINGSRÄTT

Med ett inbördes testamente om besittningsrätt fastställer makarna vem som ska 

få äganderätten till deras egendom, men på samma gång tryggar de änkans/änk-

lingens rätt till att besitta egendomen under sin egen livstid. Ett inbördes testa-

mente om besittningsrätt kan också upprättas av andra än äkta makar.

TESTAMENTSTYPER

TESTAMENTE

Jag, Förnamn Efternamn (personbeteckning), som undertecknat 

detta dokument, fastställer härmed som min yttersta vilja och 

mitt testamente att all min egendom, av vilket slag den än må 

vara, efter min död ska tillfalla Cancerstiftelsen med full 

äganderätt, och Cancerstiftelsen ska använda den på det sätt 

som bestäms i stiftelsens stadgar. 

En person som utsetts av Cancerstiftelsen må se till att testa-

mentet verkställs.

Ort    . Datum  (dag) (månad)    201x

__________________________________

Förnamn Efternamn

Adress

I egenskap av särskilt tillkallade och samtidigt närvarande 

vittnen intygar vi härmed att Förnamn Efternamn, vars identitet 

vi har kontrollerat, idag med full rättshandlingsförmåga och 

av fri vilja har förklarat att det ovanstående innehåller hans 

eller hennes yttersta vilja och testamente samt att han eller 

hon även egenhändigt har undertecknat sitt testamente.

Ort    . Datum  (dag) (månad)    201x

_________________________     __________________________

Förnamn Efternamn (vittne 1) 

Yrke eller akademisk grad

Adress

Förnamn Efternamn (vittne 2) 

Yrke eller akademisk grad

Adress



Tillsammans sätter 
vi punkt för cancern.
Tack för att du
hjälper till.



TA KONTAKT MED OSS

Om du funderar på att göra en testamentsdonation till Cancerstiftelsen så 

kan du ta kontakt med oss direkt. Vi lämnar gärna ytterligare information 

per telefon och kommer överens om ett möte med dig om du så önskar. 

Under mötet berättar vi närmare om upprättandet av testamentet och om 

Cancerstiftelsens verksamhet. Vi bistår dig även konfidentiellt och kost-

nadsfritt vid upprättandet av en testamentshandling. 

Testamentsdonationen kan också riktas till Cancerföreningen i Finland. 

Föreningens mål är att främja finländarnas hälsa och minska olägenheter 

orsakade av cancer. Donationen kan också riktas till de medlemsföreningar 

i landskapen som hör till Cancerföreningen i Finland, eller till en patientor-

ganisation.

ANLITA EN JURIST SOM KAN HJÄLPA DIG 

Jurister kan hjälpa dig med att upprätta ditt testamente och bistår med dess 

innehåll och utformning samt med skattefrågor. De kan också vid behov 

agera som vittnen till ett testamente. Juristerna har absolut tystnadsplikt. 

En jurist kan också utses till den person som ska verkställa testamentet 

(testamentsexekutor). Till testamentsexekutorns uppgifter hör att säker-

ställa att din yttersta vilja förverkligas. 

Om du så önskar så kan du via Cancerstiftelsen få kontaktuppgifter till en 

jurist som kostnadsfritt kan hjälpa dig att upprätta en testamentshandling.

HUR KAN JAG GÖRA EN TESTAMENTS-
DONATION TILL CANCERSTIFTELSEN?



DU KAN 
KONTAKTA
OSS:

Ekonomi- och förvaltningschef 
Raija Jokila
tfn 040 5903 848
raija.jokila@cancer.fi 

Chef för privat medelanskaffning 
Asta Merenmies 

tfn 050 5505113 

asta.merenmies@cancer.fi

Ekonomiplanerare
Mona Vättö 

tfn 050 566 8830

mona.vatto@cancer.fi


