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nosto tai kuvis, voi olla isoakin 
fonttia jos on parempi

 taquassi simus eturias evendi 
volor minus rate parum acca-
bor assin nusa Pis as dis en-
dam dolo officiet fugia solut 
optur?Aspiendi nemporepu-

dis expel ipietur aborum is am 
quiam volupta

För största delen av oss är Finland ett bra 
land att leva i. Ändå finns det också här människor 
som behöver hjälp av Röda Korset. I rika Finland är 
hjälpbehovet i de flesta fall ett annat än i fattiga, 
katastrofbenägna länder. Trots det är vårt uppdrag 
det samma överallt i världen: att hjälpa och stöda 
människor i nöd oberoende av deras härkomst, 
religion eller ideologi.

Det skyddsnät som består av Röda Korsets 
frivilliga, givare och medlemmar sträcker sig till så 
gott som varenda ort i Finland. Vårt nätverk är 
täckande även globalt: det finns en nationell 
rödakors- eller rödahalvmåneförening i 192 av 
världens länder. Därför är vi nära och närvarande 
överallt.

Finlands Röda Kors har hjälpt utsatta människor 
sedan år 1877. Ett testamente till förmån för Röda 
Korset möjliggör att vi fortsätter arbeta och hjälpa 
kommande generationer.

I den här broschyren har vi samlat några 
praktiska råd som är till nytta om du överväger att 
stöda vårt hjälparbete med ett testamentsbidrag. 
Ta kontakt med oss om du vill ha mer information. 

Varma hälsningar,

Kristiina Kumpula

Generalsekreterare
Finlands Röda Kors
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EXPERTHJÄLP

I allmänhet är det inte speciellt svårt att 
göra upp ett testamente. Det måste ändå 
följa lagens krav i fråga om vissa form-
föreskrifter för att vara giltigt. Därför 
är det bra att använda sig av experthjälp. 
Om du ger Röda Korset ett bidrag i ditt 
testamente kan vi rekommendera ad-
vokater som gratis och helt konfidenti-
ellt hjälper dig att göra upp ditt testa-
mente.

Du kan också ringa eller skicka e-post 
till Mia Ekström som sköter  
testamentsärenden hos oss. 

Telefon 040 562 2472

mia.ekstrom@rodakorset.fi

Röda Korset har redan i mer än 
150 år lindrat nöd och försvarat 

människovärdet genom att hjälpa 
de människor som är allra mest 

utsatta. I det här häftet hittar du 
grundläggande information om 

Röda Korsets internationella och 
inhemska biståndsarbete.
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Bekant och pålitlig

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT  
GÖRA UPP ETT TESTAMENTE?

Finländsk lagstiftning kräver inte att man gör 
upp ett testamente. Utan testamente förde-
las din egendom mellan dina arvingar enligt 
arvsordningen. Utan närmare släktingar än 
kusiner tillfaller din egendom staten.

När du funderar på om du borde göra upp 
ett testamente ska du först ta reda på hur din 
egendom fördelas utan ett sådant. Det lönar 
sig att göra upp ett testamente om bestäm-
melserna i ärvdabalken inte är det du vill.

Genom ett testamente kan du också verka 
för värderingar som är viktiga för dig genom 
att lämna en del av din egendom till ett sam-
fund som gör något som du uppskattar.

LAGEN BESTÄMMER ARVSORDNINGEN

Den lagstadgade arvsordningen bygger på tre 
grupper av arvingar. Dessutom har den avlid-
nas änka eller änkling en specialställning.

Första arvsklassen:  
bröstarvingarna och deras barn

Arvingar i första hand är bröstarvingarna, allt-
så den avlidnas barn. Bröstarvingar är utöver 
barn födda i äktenskapet också i vissa fall 
barn födda utom äktenskapet samt adoptiv-
barn. Barn som är födda utom äktenskapet 
har arvsrätt till sin mor och till sina släktingar 
på mödernet. Om fadern har erkänt barnet 
eller faderskapet har bekräftats genom ett 
domstolsbeslut ärver barnet också sin far och 
dennes släktingar.

Utan testamente delas hela arvet jämnt 
mellan bröstarvingarna. Om en bröstarvinge 
har avlidit delas hans andel mellan hans ar-
vingar. Om inga arvingar finns i den släktgre-
nen fördelas kvarlåtenskapen jämnt mellan 
övriga släktgrenar.

Under hela 1940-talet och början av 50-talet utbildade Finlands Röda Kors hjälpsystrar att assistera sjukskötare  
(som då kallades sjuksköterskor), först på krigssjukhus, fångläger och bland den förflyttade befolkningen och senare  
till exempel inom hemvården. Många av hjälpsystrarna var skolflickor som varvade studier med sjukvårdsarbete.

Du känner säkert till Röda Korset för det 
har ”alltid” varit en del av finländarnas vardag. 
Rödakorsideologin – att erbjuda frivilliga och 
neutral hjälp till behövande – nådde Finland under 
ryska tiden, i slutet av 1870-talet. Röda Korset 
hade grundats för att hjälpa krigsoffer i Europa 
cirka 15 år tidigare.

Även i Finland var den lokala rödakorsförening-
ens huvudsakliga uppgift först att sköta om 
hälsovården i krig. Redan samma år som den 
finländska föreningen grundades skickade man ett 
fältsjukhus till den kaukasiska fronten i rysk- 
turkiska kriget. Men redan från början hjälpte man 
också offer för olyckor och epidemier.

Finlands Röda Kors historia följer till 
stor del vårt lands politiska och samhälleliga 
utveckling. Vi har funnits med i alla avgörande 
skeden i Finlands historia: i krigets hetta och i 
samband med storolyckor, men också när det har 
gått bra. Röda Korset har bidragit till grunden för 
dagens hälsovårdssystem genom att grunda 
sjukhus och ta ansvar för landets blodomsorg. 
Röda Korsets sjukstugor i avlägsna trakter har 
utvecklats till dagens system med rådgivningar- 
och hälsovårdscentraler.

Under årens lopp har Finlands Röda Kors 
uppgifter utvidgats och delvis bytts ut i takt med 
att behoven har förändrats. Men grunden för våra 
hjälpinsatser är fortfarande den samma: ett 
medmänskligt ansvar för de svagaste och  
en vilja att hjälpa dem.
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Förr hörde det till Röda Korsets 
viktigaste uppgifter i Finland 

att hjälpa folk hållas friska. 
Idag är att hjälpa folk att  

orka och hantera  
ensamhet bland våra 

största utmaningar.

Finlands Röda Kors är en självständig och 
neutral förening som själv ansvarar för finansierin-
gen av sin verksamhet. Vädjan om hjälp kan komma 
när som helst och varifrån som helst, från jordens 
alla hörn eller från hemlandet. Därför samlar vi in 
obundna medel till vår katastroffond och håller den 
skilt från organisationens övriga ekonomi. Vid 
behov ordnar vi nödhjälpsinsamlingar för specifika 
mål. Året runt samlar vi också in pengar för lokala 
hjälpinsatser i hemlandet, t.ex. för att utvidga vår 
vänverksamhet och inrätta hälsorådgivningar.

Vår övriga verksamhet finansierar vi i huvudsak 
genom olika bidrag, intäkter från investeringar och 
försäljning av produkter och utbildning i första 
hjälpen samt intäkter från Kontti-kedjans åter-
användningsvaruhus.

Testamentsdonationer har i flera decen-
nier varit av stor betydelse för vårt hjälparbete.  
I allmänhet har de antingen riktats till Röda Korsets 
katastroffond eller varit allmänna donationer till vår 
verksamhet i hemlandet.

Som allmännyttig organisation är Finlands Röda 
Kors befriat från arvs- och gåvoskatt. Därför kan vi 
använda testamentsbidrag i sin helhet till det 
ändamål de är avsedda för.

Stödjare hjälper

Andra arvsklassen: den avlidnas för-
äldrar och syskon med ättlingar

Den andra arvsklassen består i första 
hand av arvlåtarens föräldrar. Om den 
ena av arvlåtarens föräldrar har dött de-
lar syskonen på den döda förälderns hälft. 
Om båda föräldrarna har dött övergår 
arvet i sin helhet till arvlåtarens syskon.

Ifall en syster eller bror har avlidit till-
faller den delen av arvet det döda sysko-
nets ättlingar. Om arvlåtaren inte har le-
vande syskon eller arvingar till syskonen 
men den ena föräldern är i livet tillfaller 
hela arvet den levande föräldern.

Halvsyskon ärver den del som skulle 
ha tillkommit deras mor eller far.

Tredje arvsklassen: arvlåtarens  
mor- och farföräldrar, farbröder och 
fastrar samt morbröder och mostrar

Om arvlåtaren inte har arvingar i den för-
sta eller andra arvsklassen och inte har 
varit gift övergår arvet till den tredje arv-
sklassen, alltså i första hand arvlåtarens 
mor- och farföräldrar. En död mor- eller 
farförälders andel går till hans eller hen-
nes barn, det vill säga till arvlåtarens far-
bröder och fastrar eller morbröder och 
mostrar. Rätten att träda in som arvinge 
gäller inte kusiner.

NÄR STATEN ÄRVER

Kvarlåtenskapen går i sin helhet till sta-
ten om den avlidna inte har närmare släk-
tingar än kusiner och inte har gjort upp 
ett testamente.

Röda Korset är ansvarigt inför 
både mottagarna av hjälp  
och sina stödjare i allt vi gör.
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Hjälp utan urskillnad

MAKEN I SPECIALSTÄLLNING

Om den avlidna har bröstarvingar har 
en kvarlevande make eller maka ingen 
arvsrätt alls. Han eller hon har ändå rätt 
att hålla kvarlåtenskapen oskiftad i sin 
besittning. Bröstarvingar har rätt att 
kräva ett arvskifte. I så fall har den ef-
terlevande maken rätt att bo kvar i det 
gemensamma hemmet eller en annan 
bostad som ingår i kvarlåtenskapen. 
Även vanligt lösöre i hemmet ska läm-
nas i änkan/änklingen besittning.

En efterlevande make ärver sin barn-
lösa avlidna äkta hälft oavsett om ma-
karna haft giftorätt i varandras egen-
dom eller inte. Den efterlevande maken 
har ingen rätt till laglott. Det innebär 
att den avlidna har kunnat testamen-
tera hela sin egendom till någon annan 
än sin make. Maken har ingen arvsrätt 
om paret har skilt sig eller har ansökt 
om skilsmässa då arvlåtaren dör.

Om den make eller maka som först 
avlider inte har några bröstarvingar, 
men det finns efterarvingar skiftas vid 
den efterlevande makens död hans 
kvarlåtenskap mellan efterarvingarna 
och den efterlevande makens egna ar-
vingar. Den efterlevande makens arvs-
rätt eliminerar alltså inte efterarving-
arnas arvsrätt utan uppskjuter den bara. 
En änka eller änkling kan inte genom 
ett testamente åsidosätta sin döda ma-
kes efterarvingars rätt till arvet. 

En sambo har inte arvsrätt. Det är 
alltid skäl att trygga hans eller hennes 
arv med ett testamente.

”Ibland är det svårt för folk att förstå att vi 
hjälper människor även där man bryter mot de 
mänskliga rättigheterna. Vi är inte domare, det är 
internationella och nationella domstolar som 
sköter dömandet. Vår uppgift är att hjälpa 
människor att hållas i liv och behålla sitt människo-
värde.”

De här orden av en av Röda Korsets experter på 
internationellt bistånd sammanfattar hela den 
globala rödakorsrörelsens betydelse, värderingar 
och uppgift.

Vårt mål är att göra världen mer mänsk-
lig genom att lindra och förhindra mänskligt lidan-
de. Vi hjälper alltid först dem som är mest sårbara: 
de människor vars liv är i fara eller som inte har 
förutsättningar att leva ett människovärdigt liv.

Tack vare sin neutralitet kan Röda Korset nå 
hjälpbehövande överallt. År ut och år in, oberoende 
av vem som har haft makten, har vi kunnat hjälpa 
bland annat i Irak och Afghanistan, även när andra 
biståndsorganisationer har tvingats lämna ett 
område.

Våra övriga principer är humanitet, 
opartiskhet, frivillighet, självständighet, enhet och 
universalitet. Att Röda Korset är opartiskt innebär 
till exempel att vi ser alla människor som lika värda, 
oberoende av ursprung, religion eller övertygelse. 
Vi är självständiga och det innebär att vi bibehåller 
vår suveränitet i samarbete med myndigheter och 
andra samarbetsparter. Röda Korsets universalitet 
betyder i praktiken att vårt bistånd når fram 
överallt via vårt eget pålitliga nätverk.

Varje människa är värd hjälp. Röda Korset svarar på människors nöd överallt på basis av behovet av hjälp, opartiskt  
och neutralt. I första rum kommer de som är mest sårbara: barn, åldringar, sjuka och handikappade.
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Hopp mitt i förödelsen. I ett katastrofområde kan Röda Korsets hälsovårdsstation vara den enda platsen  
där man kan få hjälp – till exempel när ett barn ska födas.

LEGAT ELLER UNIVERSALTESTAMENTE?

Ett legat är ett testamente genom vilket arv-
låtaren testamenterar en viss, noggrant defi-
nierad del av sin egendom till förmån för nå-
gon. Ett legat kan gälla till exempel ett särskilt 
föremål, en penningsumma eller en begränsad 
äganderätt till hela egendomen.

Ett universaltestamente specificerar inte 
mottagarens rätt till arvet i detalj. Testaments-
tagaren får då hela egendomen, en viss del 
av den eller det som återstår när andra för-
ordnanden har verkställts.

Ett testamente kan också omfatta både ett 
legat och ett universaltestamente. Du kan till 
exempel testamentera din boksamling till en 
mottagare och din övriga kvarlåtenskap till en 
annan mottagare.

ETT TESTAMENTE KAN  
OCKSÅ INNEHÅLLA VILLKOR

I sitt testamente kan man också ange villkor 
eller förutsättningar för att någon ska ärva. 
Villkoren får ändå inte strida mot god sed el-
ler på ett oskäligt sätt begränsa testaments-
tagarens personliga handlingsfrihet.

• Ett uppskjutande villkor: testatorn tes-
tamenterar sin make rätten att ända till 
sin död besitta deras gemensamma hem.

• Ett upplösande villkor: testaments-
tagaren mister rätten till arvet om villko-
ret uppfylls.

• Testatorn kan till exempel testamentera 
sin egendom till en viss person på villkor 
att denna ger en tredje person vård och 
omsorg. Om testamentstagaren tar emot 
arvet är bestämmelsen bindande förut-
satt att egendomen är tillräcklig för att 
villkoret ska gå att uppfylla.

Gåvan når fram

”Filippinska Röda Korsets anställda och 
frivilliga jobbade dygnet runt: de packade mat och 
vatten, transporterade förpackningarna till de 
evakueringscentraler som hade inrättats i de drab-
bade områdena, gjorde situationsbedömningar, 
antecknade uppgifter från människor som letade 
efter anhöriga, hjälpte biståndsarbetare som hade 
anlänt från andra länder…” 

Beskrivningen av Röda Korsets biståndsarbete i 
Filippinerna efter supertyfonen visar vad det inne-
bär att vi har en organisation som finns på plats 
överallt och hela tiden. Även där fanns den natio-
nella föreningen på plats före katastrofen inträffa-
de och den fortsätter sitt arbete när det värsta är 
över. De lokala krafterna känner bäst till förhållan-
dena och vet vem som är mest i behov av hjälp.

I så gott som alla världens länder finns 
det en nationell rödakors- eller rödahalvmåne-
förening. Den larmar via internationella Röda 
Korset sina systerföreningar att hjälpa när det 
egna landets resurser inte räcker till.

Krigets lagar, Genèvekonventionerna, hjälper oss 
också att nå fram till hjälpbehövande. De ger Röda 
Korset mandat att övervaka att krigets lagar följs 
och att hjälpa civila, krigsfångar och sårade 
soldater under en pågående konflikt.

När den akuta nödsituationen är över 
förvandlas katastrofhjälp till utvecklingssamarbete 
tillsammans med starka nationella föreningar som 
Finlands Röda Kors. Vi utbildar och stöttar lokal-
invånare att hjälpa sig själva: att förhindra olyckor 
och epidemier till exempel genom att förbättra 
katastrofberedskap, levnadsförhållanden och hälsa.
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SÅ GÖR DU UPP ETT TESTAMENTE

Ett testamente är ett juridiskt dokument, så det är viktigt 
att du gör upp det så att både form och innehåll blir rätt.

Avsikten med de stränga formkraven är att se till att det 
så ostridigt som möjligt ska framgå hur testatorn vill avvi-
ka från den lagstadgade arvsordningen. Testamentet kan 
ogiltigförklaras om formkraven inte uppfylls. En stor del av 
tvisterna kring testamenten grundar sig på just formfel.

Så länge formkraven uppfylls kan man bestämma inne-
hållet i testamentet rätt så fritt. Det är ändå bra om tes-
tamentet är så entydigt som möjligt. Undvik alltså helst 
invecklade bestämmelser. Det väsentliga är att testamen-
tet klargör vem som ska få arvet och vilken mängd eller 
andel av kvarlåtenskapen som testamenteras.

ETT TESTAMENTE STEG FÖR STEG

1. Gör upp en lista över den egendom du 
har att testamentera och försök upp-
skatta dess värde. Det ger dig en bra  
överblick av läget.

2. Skriv tydligt och klart ner på papper hur 
du vill fördela din egendom.

3. Ange testamentstagarnas namn och 
gärna också personnummer och släkt-
skap eller vad din relation till dem är.  
Om du gör ett testamente till förmån för 
Röda Korset ska du ange om du vill att 
din egendom används via katastrof-
fonden till att hjälpa katastrofoffer  
utomlands och här hemma eller om du vill 
stödja frivilligarbetet i Finland. Om du 
önskar kan du också göra ett testamente 
till förmån för Röda Korsets lokala  
eller regionala verksamhet.

4. Anteckna ditt personnummer, datum och 
ort på testamentet och underteckna det.

5. Testamentet ska upprättas skriftligt  
i samtidig närvaro av två vittnen. Vittne-
na ska skriva ett vittnesintyg samt date-
ra och underteckna det. Vittnenas he-
mort och yrke bör framgå av dokumen-
tet. Vittnena måste ha fyllt 15 år. En 
make, en släkting eller någon som kan 
dra nytta av testamentet får inte använ-
das som vittne.

6. Förvara testamentet tryggt, till exempel  
i ett bankfack, så att det säkert hittas 
efter din död. Det är också bra att berät-
ta för anhöriga om testamentet. Ingen-
ting hindrar dig från att överlämna testa-
mentet till den person som ska ärva 
egendomen.

De samhällen som får hjälp är Röda Korsets och Röda Halvmånens samarbetsparter, inte objekt. Lokala anställda och  
frivilliga känner sitt lands seder och behov och hjälper oss att se till att hjälpen når dem som behöver den mest.

Pengar, material, personal

Finlands Röda Kors deltar i katastrof- och 
krigsområden i internationella Röda Korsets bistånds-
operationer samt i återuppbyggnads- och utveck-
lingsprojekt genom att finansiera dem och/eller 
genom att bidra med personal och material. Vi är 
också engagerade i bilateralt utvecklingssamarbete.

Fältsjukhuset var vår första stolthet inom 
internationella bistånd – och så är det även idag. I 
vår logistikcentral finns inte bara tält, filtar och kläder 
redo att skickas iväg, utan också moderna katastrof-
enheter. Av dem kan vi även under svåra förhållan-
den bygga upp en komplett hälsovårdsklinik eller ett 
sjukhus med vatten-, sanitets- och kommunikations-
enheter.

Vi kan också snabbt skicka sjukskötare, läkare och 
andra experter till ett katastrofområde tack vare vår 
reserv på flera hundra yrkeskunniga personer. Varje 
år arbetar flera dussin av våra biståndsarbetare på 
olika håll i världen inom Röda Korsets och Röda 
Halvmånens bistånds- och utvecklingsprogram.
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Från människa till människa
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Röda Korset ser vänverksamheten som sitt 
viktigaste sätt för att förebygga ensamhet. Och det 
gäller inte bara åldringar, utan unga också.

Även idag hälsar tusentals rödakorsfrivilliga på  
i hem och anstalter i Finland och sprider glädje bland 
ensamma människor som inte kommer åt att vara 
sociala annars. På vissa orter ställer frivilliga upp 
som ledare för läxläsningsklubbar eller som reserv-
mormödrar och -morfäder åt små barn. De organi-
serar också klubbar och läger för äldre människor. 
Människor som är i dåligt skick eller inte kan språket 
får hjälp att uträtta ärenden eller får sällskap till 
exempel för en kulturupplevelse. För att hjälpa 
närståendevårdare att orka och behålla hälsan 
erbjuder vi handledning, utbildning och mångsidig 
rekreationsverksamhet.

I enlighet med Röda Korsets värderingar visar 
vi också solidaritet med flyktingar och andra 
invandrare till exempel genom att hjälpa dem bli 
hemmastadda. Frivilliga ställer upp som vänner åt 
nykomlingar, organiserar mångkulturella klubbar, 
läger och kurser samt lockar med dem i vår 
verksamhet.

Vårt mål är att skapa ett samhälle som präglas av 
mångfald och tolerans samt uppskattning för och 
omsorg om våra medmänniskor. Det arbetar vi för 
till exempel med ett långsiktigt projekt mot rasism i 
samarbete med flera andra parter.

Långtidsarbetslösa har möjlighet att prova 
på olika arbetsuppgifter i våra Kontti-återanvänd-
ningsvaruhus. Vi erbjuder dem också utbildning som 
hjälper dem att ta kontroll över sitt liv och under-
lättar fortsatt sysselsättning.

DU KAN ÄNDRA ELLER  
UPPHÄVA DITT TESTAMENTE

Så länge du lever kan du när som helst 
ändra eller häva ditt testamente. Änd-
ringar/tillägg ska göras enligt formföre-
skrifterna för ett testamente. Du kan 
häva testamentet helt enkelt genom att 
förstöra det eller genom att på något 
annat sätt tydligt uttrycka att testa-
mentet inte längre motsvarar din sista 
vilja.

VEM SER TILL ATT  
DIN VILJA UPPFYLLS?

Efter din död ska testamentstagaren 
informera alla arvingar om testamentet, 
antingen via en stämningsman eller i 
annat fall bevisligen. Annars är det inte 
giltigt. Samtidigt ska arvingarna få en 
bevittnad avskrift av testamentet.

Efter din död övergår din förmögen-
het i de personers besittning som är 
delägare i dödsboet. Såväl en arvinge 
och en testamentstagare i ett univer-
saltestamente som en efterlevande make 
kan vara delägare i ett dödsbo. Inom tre 
månader upprättas en bouppteckning 
över kvarlåtenskapen och den ligger till 
grund för beskattningen av arvet.

Boutredningen kan skötas av delä-
garna själva eller av en boutrednings-
man som på ansökan förordnats av dom-
stol. Efter boutredningen följer i allmän-
het arvskiftet. Testamentet uppfylls 
(med undantag för eventuella legat) när 
kvarlåtenskapen skiftas med beaktan-
de av laglotterna enligt förordnandena 
i testamentet. Meningsskiljaktigheter 
om verkställigheten av testamentet av-
görs i första hand av skiftesman.
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Hälsa och livskunskap

Att främja medborgarnas hälsa och kuns-
kaper i första hjälpen hörde förr till Röda Korsets 
viktigaste uppgifter. Vi undervisar fortfarande  
i första hjälpen, men vi behöver inte längre 
organisera kampanjer mot epidemiska sjuk-
domar. I stället uppmuntrar vi människor till 
sunda levnadsvanor.

De frivilliga vid våra avgiftsfria hälsorådgiv-
ningar är proffs inom hälsovården. De ger goda 
råd, ordnar temakvällar och leder hälsogrupper.

Röda Korset arbetar också med 
förebyggande av missbruk och främjande av 
sexualhälsa. Målet för vårt missbruksarbete är 
att förhindra missbruk och stöda nykterhet. 
Inom vårt hiv- och sexualhälsoarbete fokuserar 
vi på att informera om hur man kan förebygga 
sjukdomar samt stöd till insjuknade. Frivilliga 
besöker skolor och festivaler för att tala om  
de här temana och ordnar jippon.

Kunskaper i första hjälpen borde enligt 
Röda Korset vara en medborgarfärdighet  
– i synnerhet i de områden där det kan ta länge 
för hjälpen att nå fram. Förutom på kurs kan 
man lära sig och öva första hjälpen som frivillig  
i en första hjälpen-grupp. Våra kunniga första-
hjälpare har jour under stora publikevenemang 
och när myndigheterna ber om det hjälper de  
till i räddningsarbetet efter olyckor samt  
i efterspaning efter saknade.

Omsorg om andra och hälsofrämjande lär vi 
också ut på kurser i psykiskt stöd, olycks-
förebyggande och vård i hemmet.

Man lär sig att bry sig

BRA ATT VETA OM ARVSSKATT

Så gott som alla fysiska personer måste beta-
la skatt på arv. Ett allmännyttigt samfund som 
Finlands Röda Kors behöver däremot inte be-
tala arvsskatt.

Arvsbeskattningen är progressiv; ju mer man 
ärver, desto högre är skatteprocenten. Arving-
arna är indelade i två skatteklasser. I båda klas-
serna betalar man arvsskatt enligt den skat-
teskala som är angiven i lag.

Till den första skatteklassen hör arvlåtarens 
make, arvingar i direkt uppstigande eller ned-
stigande led och makens arvingar i direkt ned-
stigande led, arvlåtarens fästman eller fästmö, 
och i vissa fall arvlåtarens sambo. Till den an-
dra skatteklassen hör arvlåtarens övriga släk-
tingar och andra personer.

Röda Korset tror på att barn tar till sig 
värderingar som respekterar livet och att de 
småningom växer till att försvara dem som är 
svagare. Därför har vi klubbar där barn och 
unga genom lek lär sig viktiga vardagskunska-
per som första hjälpen, internationalism och 
uppskattning för olikhet. Äldre ungdomar deltar 
i verksamheten sida vid sida med vuxna eller  
i egna ungdomsgrupper. De ordnar läger,  
deltar i kampanjer och besöker skolor för att 
tala om till exempel farorna med missbruk och 
sjukdomar som överförs via sex.

Samtidigt vill vi också i tid nå de 
ungdomar som riskerar att hamna vind för våg. 
De ungas skyddshus ger gratis hjälp till 
tonåringar och deras familjer. De erbjuder en 
plats där ungdomar med problem kan övernatta 
och vid behov också få en vän.

I sällskap är det roligare än när man är ensam. Genom lekar kan man också lära sig att bry sig om och hjälpa andra.  
Många ungdomar har hittat ett livsverk och en karriär till exempel genom första hjälpen som hobby.
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Röda Korsets skyddshus för unga 
har som slogan att det alltid går 
att göra något. Det kunde också 
vara mottot för hela Röda Korset. 
Även när det känns svårt går det 
att hitta en lösning när hjälpare 
och hjälpta samarbetar.
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Hur behoven ser ut i framtiden 
kan vi inte förutspå – vi vet bara 
att Röda Korset nog kommer att 

behövas. Därför vill vi tro att vi 
även under kommande decennier 

har stöd av människor som tar 
ansvar för de svagaste och  

vill hjälpa dem.

Frågor och svar

KAN JAG SKRIVA ETT TESTAMEN-
TE TILL FÖRMÅN FÖR RÖDA KOR-
SET FAST JAG HAR BARN?

Det kan du. Bröstarvingar har rätt till 
sin laglott och den motsvarar hälften 
av din egendom. Den andra halvan kan 
du testamentera hur du vill. En person 
som är ogift och barnlös kan däremot 
testamentera hela sin egendom på 
önskat sätt.

VAD HÄNDER MED MINA MEST 
PERSONLIGA FÖREMÅL,  
SOM FOTOGRAFIER?

I allmänhet frågar vi anhöriga om de 
vill ha fotografier och andra minnes-
föremål. Om de inte vill ha dem förstör 
vi dem så att de inte hamnar i fel  
händer. Brev förstör vi alltid om inget 
annat specificeras i testamentet.

VAD HÄNDER NÄR RÖDA KORSET 
ÄRVER LÖSÖRE, SOM SMYCKEN 
ELLER MÖBLER?

Lösöret värderas och värdeföremål 
säljs via affärer som köper och säljer 
egendom. Om det finns ett av Röda 
Korsets Kontti-återanvändnings-
varuhus i närheten säljs lösöret där.

VAD HÄNDER NÄR RÖDA KORSET 
ÄRVER EN FASTIGHET ELLER  
BOSTADSAKTIER?

Fastigheterna säljs via fastighets-
förmedlingsföretag på den fria mark-
naden. Röda Korset är befriat från 
skatter för försäljning av fastigheter 
och värdepapper. Därför överförs 

fastigheten i allmänhet på Röda  
Korset före försäljning.

JAG HAR INGA NÄRA ANHÖRIGA. 
OM JAG GÖR ETT TESTAMENTE 
TILL FÖRMÅN FÖR RÖDA  
KORSET, SKÖTER NI OM MIN  
BEGRAVNING DÅ?

Du kan skriva in anvisningar i ditt  
testamente om hur du vill att saken 
ska skötas.

VAD HÄNDER OM JAG DÖR  
UTAN ATT HA GJORT UPP ETT  
TESTAMENTE? 

Då testamente saknas fördelas din 
egendom mellan arvingarna i lags-
tadgad arvsordning. Om du inte har 
någon närmare släkting än kusiner 
tillfaller din egendom staten.

SKA MAN TESTAMENTERA  
SIN EGENDOM EXAKT?

Om du skriver ett testamente till  
förmån för Röda Korset behöver du 
inte specificera att ditt bidrag ska gå 
till en viss verksamhetsform om du 
inte själv vill det. Däremot är det vik-
tigt att ange om testamentet är avsett 
att stöda Röda Korsets katastroffond 
eller frivilligverksamheten i hem-
landet. Om du vill att ditt bidrag speci-
fikt stöder verksamheten i en given 
region anger du önskad lokalavdelning 
eller distrikt inom Röda Korset som  
mottagare.
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