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“ Vi kan i mångt 
och mycket tacka 
Cancerstiftelsens 
grundaresom i  
sitt sinne hade  
en bild av  
ett bättre Finland.”

CANCERSTIFTELSENS MÅL  
ÄR ATT ÖVERVINNA CANCER

Cancerstiftelsen grundades år 1948 för att stödja kampen 
mot cancer. Stiftelsens grundare hade en vision om ett 
bättre Finland som kan förebygga cancer, ha omsorg om alla 
cancerpatienter och erbjuda cancerpatienterna inte bara 
vård utan också information, stöd och hopp. Cancerstiftelsen 
har varit med och byggt upp en bas för den rikstäckande 
cancervården och på ett flertal sätt gett cancerpatienter 
sitt stöd samt skapat förutsättningar för högklassig 
cancerforskning i redan drygt sextio år.

Cancerstiftelsens centrala mål har bevarats oförändrade. 
Till målen hör att cancervården i Finland ska vara den bästa 
och jämlikaste i världen. Dessutom ska alla finländare som 
insjuknar i cancer och deras anhöriga garanteras det stöd de är i 
behov av. Cancerstiftelsen agerar med hjälp av donationsmedel. 
Varje donation hjälper oss att förverkliga de här drömmarna!

Sakari Karjalainen 
Cancerstiftelsens generalsekreterare
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TESTAMENTSDONATION FÖR DET ARBETE 
SOM UTFÖRS FÖR ATT BEKÄMPA CANCER

Cancerstiftelsens arbete har lett till goda resultat. Med hjälp av cancerforskningen 
har man kunnat utveckla förebyggandet av cancer och diagnostiseringen av cancer 
på ett tidigt stadium samt de olika behandlingsformerna av den. Cancerstiftelsen 
har aktivt medverkat till att allt fler besegrar den svåra sjukdomen. Medan tidigare 
endast var tredje av dem som insjuknade i cancer kunde botas tillfrisknar nu två 
av tre patienter. 

Cancerstiftelsen agerar enbart med hjälp av donationsmedel. 
Testamentsdonationer ligger till grund för Cancerstiftelsens verksamhet och 
utgör den mest betydande del av de donationer som Cancerstiftelsen får.  
I egenskap av allmännyttig aktör behöver Cancerstiftelsen inte betala skatt för 
testamentsdonationer utan varje donation kan i sin helhet användas i det arbete 
som utförs för att bekämpa cancer. Stiftelsen ser till att det som den som har 
upprättat testamentet vill 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 utifrån Cancerstiftelsens noggranna och sakkunniga övervägande för 
att finansiera finländsk cancerforskning och för att producera rådgivnings- och 
stödtjänster.

Cancerstiftelsen stödjer finländsk cancerforskning och produktion av 
sakkunniga rådgivnings- och stödtjänster för dem som har insjuknat 
i cancer och deras närstående. Dessutom främjar Cancerstiftelsen 

förebyggandet av cancer. Cancerstiftelsen stödjer årligen med hjälp 
av donationsmedel cancerforskning med cirka fem miljoner euro och 

rådgivningstjänster med cirka en miljon euro.



STIPENDIER FÖR ATT  
STÖDJA FORSKNINGSARBETE

Ett framgångsrikt förebyggande av cancer 
och diagnostisering av cancer på ett tidigt 
stadium samt vården av en cancerpatient 
utgår från de bästa tillbudsstående 
kunskaperna. Cancerstiftelsen är 
Finlands största privata finansiär av 
cancerforskning. Cancerorganisationerna 
– som Cancerstiftelsen hör till – har sedan 
år 1950 beviljat över 5 000 stipendier som 
har fördelats på hundratals forskare.

De stipendieansökningar som lämnas in till 
Cancerstiftelsen bedöms av en stor grupp 
bestående av framstående personer inom 
medicinsk forskning i Finland. De forskare 
som har tilldelats Cancerstiftelsens 
stipendier har gjort betydande iakttagelser 
som för sin del har medverkat till att den 
finländska cancervården ligger på toppnivå 
internationellt sett. 

Till cancers karaktäristika hör att den snabbt omvandlas och blir 
motståndskraftig mot läkemedel. En stor utmaning inför framtiden 
är att utveckla nya slags läkemedel som angriper olika ställen i en 

cancercell som har blivit motståndskraftig. 
 Professor Johanna Ivaskas forskningsgrupp har tagit sig an  

den här utmaningen. År 2013 fick gruppen ett treårigt 
storstipendium på 300 000 euro.

” Inom cancerforskningens område 
har man nått otroliga framsteg 
som har lett till nya och bättre 
läkemedel. Det finns emellertid 
fortfarande mycket kvar att göra. 
Utan Cancerstiftelsens understöd 
skulle vårt arbete bli betydligt 
långsammare.

  Jag är mycket tacksam för 
möjligheten att få bedriva 
cancerforskning med hjälp av 
donatorernas understöd. Min 
dröm är att producera sådant 
som slutligen kommer till synes i 
längre liv med bättre livskvalitet.” 

 professor Johanna Ivaska
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VARFÖR ÄR DET BRA  
ATT UPPRÄTTA ETT TESTAMENTE?

Med ett testamente uttrycker du din egen vilja och säkerställer att den respekteras 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 testamente kan du också inverka på storleken på arvsskatten. 

Bröstarvingar har alltid enligt sin vilja rätt till sin laglott, d.v.s. sammanlagt hälften av 
egendomen. Om du inte har arvingar så överförs din egendom direkt till staten om det är så 
att du inte har upprättat ett testamente.

Med hjälp av ett testamente kan du stödja sådana instanser som inte hör till arvsordningen. 
Ett testamente är ett privatärende som endast gäller den som upprättar det och han eller 
hon har rätt att ändra testamentet alltid när han eller hon så önskar och även återkalla det 
helt och hållet.

PÅ VILKET SÄTT GÅR DET ATT GÖRA EN 
TESTAMENTSDONATION TILL CANCERSTIFTELSEN?

Ta kontakt med oss

Om du funderar på att göra en 
testamentsdonation till Cancerstiftelsen 
så kan du ta kontakt direkt med oss. 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 kostnadsfritt vid upprättandet av en 
testamentshandling. 

Testamentsdonationen kan också riktas 
till Cancerföreningen i Finland vars mål är 
att främja finländarnas hälsa och minska 
olägenheter orsakade av cancer. Donationen 
kan också riktas till Cancerföreningen i 
Finlands medlemsföreningar i landskapen 
eller till en patientorganisation. 

TA KONTAKT:

Anlita en jurist som kan hjälpa dig 

Jurister kan hjälpa dig med att upprätta 
ditt testamente både i fråga om 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 som ska verkställa testamentet. Till 
verkställarens uppgifter hör att säkerställa 
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. 

Ekonomi- och förvaltningschef 
Raija Stjernvall 
tfn 040 589 2855 
raija.stjernvall@cancer.fi

Cancerstiftelsens givarservice 
tfn 09 135 33286
lahjoitukset@cancer.fi

mailto:raija.stjernvall%40cancer.fi%20?subject=
mailto:lahjoitukset%40cancer.fi%20?subject=


Det är inte svårt att upprätta ett testamente. Det 
är emellertid viktigt att testamentet uppfyller 
vissa formkrav för att kunna betraktas som 
giltigt. Det är bra att komma ihåg följande enkla 
anvisningar när du upprättar ditt testamente: 

Den som gör upp ett testamente
l �Den som gör upp ett testamente ska ha fyllt 18 år.
l �Du kan upprätta ett testamente ensam eller 

tillsammans med din make.
l �Du kan upprätta testamentet själv, med bistånd 

av en jurist eller genom att vända dig direkt till 
Cancerstiftelsen.  

Formkrav på ett testamente
l �Testamentet upprättas i skriftlig form. Undantag 

är ett så kallat nödtestamente.
l �Testamentet ska bevittnas av två ojäviga 

personer som är minst 15 år. De kan inte vara 
släktingar eller nämnas som testamentstagare 
i testamentet i fråga. När det gäller bevittning 
av undertecknandet av testamentet måste båda 
de två vittnena närvara samtidigt. De måste 
känna till att dokumentet i fråga faktiskt utgör 
ett testamente. Det krävs dock inte att vittnena 
känner till innehållet i det aktuella testamentet.

Det går att ändra ett testamente
Ett testamente kan ändras när som helst. Ändringarna görs enligt 
samma regler som gäller för upprättandet av testamentet och ska 

bevittnas av två personer. Om du upprättar ett helt nytt testamente 
lönar det sig att makulera eller förstöra det gamla. På så vis säkerställer 

man att tolkningsmöjligheter i fråga om testamentet utesluts. 

Innehållet i ett testamente
l ��För att den vilja som den som upprättar ett 

testamente ska förverkligas bör innehållet i 
testamentet vara så entydigt som möjligt. 

l �Du kan i ditt testamente reglera att hela 
din kvarlåtenskap eller en del av det 
testamenteras. Du kan om du så önskar 
bestämma att ditt testamente riktas till en 
verksamhetsform av ett visst slag eller till ett 
visst forskningsområde.

Verkställigheten av ett testamente
l ��Förvara ditt testamente på ett säkert ställe 

tillsammans med dina övriga värdepapper 
antingen hos dig eller exempelvis i ett bankfack 
eller hos Cancerstiftelsen. Om du förvarar ett 
testamente som är riktat till Cancerstiftelsen 
på ett annat ställe, är det bra att skicka en 
avskrift av det till oss.  

l �Den som upprättar testamentet kan om 
han eller hon så önskar bestämma att vi 
tar oss an skötseln av bouppteckningen, 
begravningsarrangemangen och graven. 
Av testamentet ska det då tydligt 
framgå personens önskemål vad gäller 
arrangemangen i fråga.

ANVISNINGAR OM UPPRÄTTANDET  
AV ETT TESTAMENTE

Allmänt testamente
Den som nämns som testamentstagare 
får hela egendomen, en bestämd del av 
den eller den del av den som kvarstår 
efter att det som i övrigt föreskrivs om har 
verkställts..

Specialtestamente
Med ett specialtestamente, d.v.s. ett 
testamente som ärvs på grundval av 
ett legat (testamentsförordnande), 
testamenteras en noggrant preciserad del 
av ens egendom för något ändamål. Med 
ett legat kan man testamentera exempelvis 
ett visst föremål, ett visst penningbelopp 
eller en s.k. begränsad äganderätt till 
egendomen i sin helhet. 

Inbördes testamente  
om äganderätt 
Med ett inbördes testamente om 
äganderätt testamenterar makar eller 
personer som på annat sätt står varandra 
nära egendomen till varandra. De kan 
också bestämma vem egendomen tillfaller 
efter det att den andra parten eller de andra 
parterna har avlidit.

Inbördes testamente  
om besittningsrätt 
Med ett inbördes testamente om 
besittningsrätt testamenterar makar vem 
äganderätten till deras egendom tillfaller 
men på samma gång tryggar de änkans/
änklingens rätt till att besitta egendomen 
under sin livstid. Ett inbördes testamente 
om besittningsrätt kan också upprättas av 
andra än äkta makar. 

TESTAMENTSTYPER

Det finns två olika slags testamenten: allmänna testamenten och specialtestamenten.  
Testamenten kan också indelas enligt hurdan rätt testamentstagaren får, exempelvis:  
ägande- eller besittningsrättstestamente.
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TESTAMENTE

Jag undertecknad Förnamn Efternamn (personbeteckning) meddelar som min 
yttersta vilja och mitt testamente att all min egendom, av vad slag den må vara, efter 
min död med full äganderätt ska tillfalla Cancerstiftelsen som ska använda den på det 
sätt som bestäms i dess stadgar.  

En av Cancerstiftelsen utsedd person må se till att testamentet verkställs. 

Ort, ,                   . datum  201x

__________________________________  
Förnamn Efternamn  
Adress

 

I egenskap av särskilt tillkallade och samtidigt närvarande vittnen intygar vi 
härmed att Förnamn Efternamn, vars identitet vi har kontrollerat, i dag med 
rättshandlingsförmåga och av fri vilja har förklarat att det ovanstående innehåller 
hans eller hennes yttersta vilja och testamente samt att han eller hon även i dag 
egenhändigt har undertecknat sitt testamente.

Ort,                   . datum  201x

__________________________________  __________________________________  
Förnamn Efternamn (vittne 1)  Förnamn Efternamn (vittne 2)
Yrke eller lärd grad Yrke eller lärd grad 
Adress Adress
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I den här broschyren finns information om hur du kan upprätta  
ett testamente. Det är bra att trygga framtiden för din familj och dina 

nära men i broschyren finns också information om hur du med ett 
testamente kan stödja kampen mot cancer. 

Ytterligare information fås av Cancerstiftelsens givarservice,  
tfn 09 1353 3286, eller lahjoitukset@cancer.fi

www.syopasaatio.fi
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