


Kun muistat CMI:tä 
testamentissasi, olet 
mukana rakentamassa 
rauhaa ja vakaampaa 
maailmaa myös 
tuleville sukupolville. 



Me CMI:ssä olemme kiitollisia siitä, että haluat 
pohtia testamenttilahjoitusta työllemme.

CMI on jo vuodesta 2000 tuonut konfliktien 
osapuolia yhteen ja auttanut heitä löytämään 
kiistoihin neuvoteltuja ratkaisuja. Rakennamme 
kestävää rauhaa tukemalla luottamusta lisäävää 
vuoropuhelua, toimimalla välittäjänä eri osa-
puolten välillä sekä kasvattamalla osapuolten 
konfliktinratkaisu- ja rauhanvälitysosaamista 
rauhanprosessien eri vaiheissa.

Toimintamme perustuu pitkäjänteiselle työlle. 
Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten toimi-
joiden kanssa ja työskentelemme konfliktien 
osapuolten kanssa. Kaiken tekemisemme pe-
rustana on usko siihen, että konfliktit ovat rat-
kaistavissa, mikäli taitoa ja poliittista tahtoa on 
riittävästi.

Yksityiset lahjoittajat ovat meille erityisen tär-
keitä. Lahjoittajiemme turvin voimme reagoi-
da nopeasti orastaviin konflikteihin sekä tehdä 
työtämme maailman haastavimmilla kriisialueil-
la luottamuksella. Kun muistat CMI:tä testamen-
tissasi, olet mukana rakentamassa rauhaa ja va-
kaampaa maailmaa myös tuleville sukupolville. 

Tällä oppaalla haluamme palvella sinua, joka 
harkitset testamenttilahjoituksen tekoa CMI:lle. 
Opas on laadittu pitkäaikaisen yhteistyökump-
panimme asianajotoimisto Dittmar & Indreniuk-
sen tuella. 

Kiitos tuestasi. 

Tuija Talvitie
Toiminnanjohtaja, Crisis Management Initiative



Tämän päivän konflikteja ei ratkaista sotimalla, 
vaan kestävä rauha tarvitsee aina poliittisesti 
neuvotellun ratkaisun. Ilman rauhaa ja vakautta 
ei ole kehitystä. Ilman rauhaa ei myöskään ra-
kenneta kouluja, sairaaloita, saati kehitetä yri-
tys- tai talouselämää.

Crisis Management Initiative (CMI) on suoma-
lainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee 
ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja neuvottelun 
ja vuoropuhelun avulla. Rauhannobelisti Martti 
Ahtisaari perusti järjestön presidenttikautensa 
jälkeen vuonna 2000. Nykyisin CMI on yksi maa-
ilman johtavista toimijoista alallaan.

Maailma tarvitsee itsenäisiä toimijoita konflik-
tien ratkaisemiseksi nyt enemmän kuin koskaan. 
Väkivaltaisten konfliktien määrä on kasvussa, ja 
näistä konflikteista on tullut yhä monimutkai-
sempia. CMI:n kaltaiset itsenäiset toimijat kyke-

nevät tukemaan ja täydentämään virallisten ins-
tituutioiden ja hallitusten rauhanponnistuksia. 
Itsenäinen asemamme antaa meille mahdolli-
suuden toimia silloin, kun virallinen diplomatia 
ei siihen pysty.

Vuoropuhelu ja rauhanvälitys on todettu tehok-
kaimmiksi keinoiksi hallita ja ratkaista konflik-
teja, ja ne ovat CMI:n ydinosaamista. Maailman 
sotilaalliset menot ovat päivässä noin 4 miljar-
dia euroa, mutta yksi kierros CMI:n rauhanneu-
votteluita maksaa vain 40 000 euroa. Verraten 
pienellä investoinnilla voidaan saada paljon ai-
kaiseksi.

Testamenttilahjoitusten avulla voimme jatkaa 
pitkäjänteistä työtämme maailman pahimmilla 
konfliktialueilla. Jokainen lahjoitus on äärimmäi-
sen tärkeä.

Rauhallisemman maailman puolesta





Testamentilla annat 
jälkipolville selvän 
määräyksen siitä, miten 
toivot omaisuutesi jaettavan 
poismenosi jälkeen. Samalla 
varmistat, että arvojesi 
mukainen toiminta saa 
edelleen tukesi. 

Miksi testamentti 
kannattaa tehdä?

Mikä on testamentti?
Testamentti on tahdonilmaisu, jolla testamen-
tin tekijä määrää, kuka saa hänen omaisuuten-
sa hänen kuolemansa jälkeen. 

Yleistestamentilla testamentin saaja asete-
taan samankaltaiseen asemaan kuin perillinen, 
eli tuolloin hänelle kuuluu testamentin tekijän 
määrittämä määräosa perinnöstä tai koko pe-
rintö. 

Erityisjälkisäädöksellä testamentin tekijä mää-
rää saajalle jonkun tietyn etuuden, kuten esi-
neen, asunto-osakkeen tai tietyn rahamäärän. 
Testamentissa voidaan esimerkiksi määrätä 
saajalle 25 000 euroa, joka suoritetaan ennen 
kuolinpesän jakamista.





Kuka saa tehdä testamentin?

Testamentin saa tehdä henkilö, joka on täyt-
tänyt 18 vuotta. 15 vuotta täyttänyt henkilö saa 
tehdä testamentin itse hallitsemastaan omai-
suudesta eli esimerkiksi omaisuudesta, joka on 
hankittu kesätyöstä saadulla palkalla.

Rintaperillisten lakiosa ja sen vaikutus testa-
mentin laatimiseen

Ensisijaisia perijöitä ovat rintaperilliset eli perit-
tävän lapset ja ottolapset. Mikäli rintaperillinen 
on kuollut, hänen sijaansa perijöiksi tulevat hä-
nen lapsensa. 

Rintaperillisillä on lähtökohtaisesti aina oikeus 
lakiosaan, eli puoleen perittävästä omaisuu-
desta, mikä tulee ottaa huomioon testamenttia 
laadittaessa. Henkilö, jolla ei ole rintaperillisiä, 
saa testamentilla määrätä kaikesta omaisuu-
destaan. 



Mitä omaisuutta CMI:lle voi testamentata ja mil-
laisin ehdoin?

Kun haluat määrittää CMI:n testamentin saa-
jaksi, käytä testamentin saajana seuraavaa 
määritelmää: ”Crisis Management Initiative jär-
jestölle tai säätiölle riippumatta siitä, toimiiko 
Crisis Management Initiative, joka ehkäisee ja 
ratkaisee väkivaltaisia konflikteja neuvottelun 
ja vuoropuhelun avulla, kuolemani jälkeen yh-
distys- vai säätiömuotoisena.” 

CMI:n toiminnan luonteesta johtuen toivomme 
erityisesti helposti realisoitavia testamenttilah-
joituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisjälki-
säädöksellä määrätty rahasumma, osakekanta 
tai asunto-osake. Halutessasi voit kuitenkin 
määrätä myös koko testamentattavissa olevan 
omaisuutesi CMI:lle. 

Toivomme, ettei testamentissa määrättäisi yk-
sityiskohtaisesti varojen käytöstä. Tällöin CMI 
käyttää testamenttilahjoituksen tarkoituksensa 
mukaiseen toimintaan, mikä mahdollistaa va-

rojen hyödyllisen käytön vuosien aikana muut-
tuvassa toimintaympäristössä. CMI:n projektit 
ovat määräaikaisia ja yleisluontoisella testa-
menttimääräyksellä mahdollistat rauhan raken-
tamisen ja konfliktinhallinnan siellä, missä sitä 
kulloinkin eniten tarvitaan. 

Huomaathan, että mikäli haluat kuolemasi jäl-
keen CMI:n olevan henkivakuutuksesi edunsaa-
ja, tulee sinun ensisijaisesti muuttaa vakuutuk-
sen edunsaajamääräys vakuutussopimuslain 
edellyttämällä tavalla. Mikäli haluat määrätä 
CMI:n henkivakuutuksesi edunsaajaksi, ole yh-
teydessä vakuutuksenantajaasi.

CMI ei maksa veroa testamenttilahjoituksista

Yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt, kuten 
CMI, eivät maksa testamenttilahjoituksistaan 
perintöveroa. Tämä tarkoittaa, että testament-
tilahjoituksesi käytetään lyhentämättömänä 
CMI:n toimintaan. 



Ohjeita testamentin 
laatimiseen

Muotomääräykset

Testamenttia laadittaessa on noudatettava 
seuraavassa kuvattuja muotomääräyksiä, jotta 
testamentti on pätevä. Testamentti tulee teh-
dä kirjallisesti ja testamentin tekijän on allekir-
joitettava testamentti. Kahden todistajan tulee 
olla yhtä aikaa läsnä, kun testamentin tekijä 
allekirjoittaa testamentin tai tunnustaa testa-
mentissa olevan allekirjoituksen omakseen. 
Tämän jälkeen todistajat tunnustavat testa-
mentin allekirjoituksillaan. Todistajien tulee 
merkitä allekirjoituksensa yhteyteen ammat-
tinsa ja asuinpaikkansa. Todistajien tulee tie-
tää, että asiakirja on testamentti, mutta heille 
ei tarvitse paljastaa testamentin sisältöä.



Testamentin todistajien tulee olla vähintään 
15-vuotiaita ja heillä ei saa olla sieluntoiminnan
häiriötä siten, että he olisivat oikeustoimikel-
vottomia. Lisäksi todistajien tulee olla esteet-
tömiä testamentin tekohetkellä.

Todistajan esteettömyydellä tarkoitetaan sitä, 
että testamentin todistajana ei voi toimia tes-
tamentin tekijän puoliso, lähisukulainen, lanko 
tai henkilö, jolle tai jonka läheiselle on odotet-
tavissa etua testamentista. Testamentin todis-
tajiksi voi pyytää esimerkiksi kahta testamentin 
tekijän ystävää tai muutoin hänet hyvin tunte-
vaa henkilöä, joille ei ole odotettavissa etua 
testamentista. 

Testamenttiin on suositeltavaa kirjata myös 
allekirjoituspäivämäärä, jolloin ei synny epä-
selvyyttä siitä, mikä testamenttikuvaa testa-
mentin tekijän viimeistä tahdonilmaisua, jos 

testamentin tekijä on myöhemmin muuttanut 
testamenttiaan tai tehnyt kokonaan uuden tes-
tamentin. 

Mikäli olet yhtään epävarma testamentin muo-
tomääräysten toteutumisesta tai testamentin 
muotoilusta, kehotamme sinua kääntymään 
asianajajan puoleen, jotta mahdolliset testa-
mentin tulkintaerimielisyydet vältetään. 

Testamentin sisältö

Testamentin tulkinnassa pyritään määrittä-
mään testamentin tekijän tahto. Jotta tulkinta-
erimielisyyksiltä vältyttäisiin, tulisi testamentin 
olla mahdollisimman yksiselitteinen. Testa-
mentattava omaisuus ja testamentin saaja tu-
lee yksilöidä mahdollisimman tarkasti. 



Testamentin säilyttäminen

Testamentille sopivin säilytyspaikka on pan-
kin tallelokero. Tärkeää on, että testamentti on 
paikassa, josta se löytyy perittävän kuoleman 
jälkeen ja että omaiset ovat tietoisia tästä tes-
tamentin turvallisesta säilytyspaikasta. Mikäli 
käytät testamentin laatimisessa asianajajaa tai 
pankin notariaattipalveluita, heillä saattaa olla 
mahdollisuus säilyttää testamenttia puolestasi. 

Testamentin muuttaminen tai peruuttaminen

Voit muuttaa testamenttiasi tai peruuttaa sen 
milloin tahansa. Muutos tai lisäys testamenttiin 
on tehtävä noudattaen testamentin muoto-
määräyksiä. 

Testamentin voi peruuttaa hävittämällä sen tai 
muutoin tekemällä esimerkiksi kirjallisesti sel-
väksi, ettei testamentti vastaa enää viimeistä 
tahtoasi. 

Tukea testamentin laatimiseen

Mikäli kaipaat tukea ja apua testamentin laati-
miseen, ota yhteys CMI:n varainhankintapääl-
likkö Niklas Kaskealaan (niklas.kaskeala@cmi.fi 
tai puh. 050 5866422). Yhteydenoton jälkeen 
arvioimme, millaista apua tarvitset ja ohjaam-
me sinut olemaan yhteydessä parhaaksi katso-
maamme tahoon. 



Esimerkkejä testamentti-
määräyksistä

Seuraavassa löydät 
esimerkkejä 
testamenttimääräyksistä. 
Nämä ovat kuitenkin 
vain esimerkkejä ja 
testamenttimääräykset 
tulee aina laatia ottaen 
huomioon testamentin 
tekijän henkilökohtaiset 
olosuhteet. Seuraavana 
olevat esimerkit 
erityisjälkisäädöksestä ja 
yleistestamentista 
auttavat testamentin 
tekijää suunnittelemaan, 
mitä kaikkea hän 
haluaa sisällyttää omaan 
testamenttiinsa.  

TESTAMENTTI

Tekijä  Toivo Usko Rauhala (020232-123A) 
Rauhankatu 12 A 32, 00100 Helsinki

Testamenttimääräys

Minä allekirjoittanut Toivo Rauhala määrään viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni on 
kuolemani jälkeen jaettava seuraavasti:

1.As. Oy Rauhankadun huoneiston Rauhankatu 12 A 32, 00100 Helsinki omistukseen oikeuttavat osakkeet 220-280 ja 50 
000 euroa annetaan täydellä omistusoikeudella Crisis Management Initiative järjestölle tai säätiölle riippumatta siitä, 
toimiiko Crisis Management Initiative, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja neuvottelun ja vuoropuhelun 
avulla, kuolemani jälkeen yhdistys- vai säätiömuotoisena.

2 Kaikki muu omaisuuteni, olipa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on annettava perimysjärjestyksen mukaiseen 
jakoon. 

Crisis Management Initiative saa käyttää testamentatut varat sääntöjensä mukaiseen toimintaan parhaaksi katso-
mallaan tavalla. 

Tätä testamenttia on laadittu yksi kappale ja sitä säilytetään minun tallelokerossani Nordean pääkonttorissa Hel-
singissä. 

Helsingissä kesäkuun 15. päivänä 2019 

Allekirjoitus
Virkamies, Helsinki

Todistus

Varta vasten paikalle kutsuttuina ja yhtäaikaisesti läsnä olevina ja esteettöminä todistajina vakuutamme, että Toivo 
Rauhala, jonka henkilöllisyyden olemme hänen henkilötodistuksestaan todenneet, on tänään terveellä ja täydellä ym-
märryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttin-
sa ja että hän on samalla testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Helsingissä kesäkuun 15. päivänä 2019

Allekirjoitus Allekirjoitus
Anna Rauha Arvo Lahja
Lääkäri, Helsinki Huoltomies, Espoo



TESTAMENTTI

Tekijä  Mieli Rauha Sopunen (030360-456B) 
Sovinnonpolku 1, 90100 Oulu

Testamenttimääräys

Minä allekirjoittanut Mieli Sopunen määrään viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni on 
kuolemani jälkeen täydellä omistusoikeudella menevä Crisis Management Initiative järjestölle tai säätiölle riippu-
matta siitä, toimiiko Crisis Management Initiative, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja neuvottelun ja 
vuoropuhelun avulla, kuolemani jälkeen yhdistys- vai säätiömuotoisena.

Crisis Management Initiative saa käyttää testamentatut varat sääntöjensä mukaiseen toimintaan parhaaksi katso-
mallaan tavalla.

Tätä testamenttia on laadittu yksi kappale ja sitä säilytetään minun tallelokerossani Nordean pääkonttorissa Hel-
singissä.

Helsingissä kesäkuun 15. päivänä 2019 

Allekirjoitus
Opettaja, Oulu

Todistus

Varta vasten paikalle kutsuttuina ja yhtäaikaisesti läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Mieli 
Sopunen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan 
ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän on samalla testament-
tinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Helsingissä kesäkuun 15. päivänä 2019

Allekirjoitus Allekirjoitus
Lahja Tarkka Uljas Tahto
Sairaanhoitaja, Oulu Koneinsinööri, Oulu



Esimerkkejä CMI:n työstä

CMI tukee libyalaisten ponnisteluja kohti rauhaa

Muammar Gaddafin hallinnon kaaduttua vuonna 
2011 ei Libyassa olla onnistuttu luomaan uusia 
ja toimivia yhteiskunnallisia rakenteita. Maassa 
kärsitään vallan pirstoutumisesta ja poliittises-
ta vastakkainasettelusta, eikä hallitus ole 
saanut riisuttua aseista sodan aikaisia 
kapinallisryhmiä. Alueelliset, ideologiset, 
taloudelliset ja yhteiskunnalliset erimie-
lisyydet kärjistävät poliittisia jakolinjoja. 
Myös luonnonvarojen käyttöön ja hallin-
taan liittyvät kiistakysymykset jakavat 
maata.

CMI edistää kansallisen ja paikallisen ta-
son vuoropuhelua Libyan konfliktin kes-
keisten tahojen välillä. Kestävän rauhan 

saavuttamiseksi on tärkeää, että kaikki Libyan 
keskeiset yhteiskunnalliset ryhmät, niin poliit-
tiset puolueet, kansalaisyhteiskunnan toimijat 
kuin eri heimojenkin edustajat ovat mukana 
ratkaisemassa jännitteiden ja konfliktien taus-
talla kyteviä syitä.



CMI tekee tilaa naisille rauhan-
pöytiin

Väkivaltaiset konfliktit vaikutta-
vat erityisesti naisiin, mutta hei-
dän mahdollisuutensa osallistua 
rauhanprosesseihin ja konflik-
tinratkaisuun ovat silti vähäisiä. 
Naiset muodostavat puolet maa-
ilman väestöstä, mutta vain 8 
prosenttia rauhanneuvottelijoista 
ja 4 prosenttia rauhansopimus-
ten allekirjoittajista ovat naisia. 

Naisten mukaanottaminen pa-
rantaisi kestävän rauhan mah-
dollisuuksia. CMI tekee pitkä-
jänteistä työtä naisten roolin 
vahvistamiseksi rauhanproses-
seissa ja konfliktinratkaisussa. 
Tavoitteemme on nostaa rau-
hanprosesseihin osallistuvien 
naisten osuus vähintään 30 pro-
senttiin.



Ukraina:  Vuoropuhelua tukemassa

Ukrainassa on ruohonjuuritasolla vähän 
vuoropuhelua eri ihmisryhmien välillä, 
eivätkä tavalliset ihmiset juurikaan mat-
kusta oman elämänpiirinsä ulkopuolelle. 
Ukrainan irtautuminen neuvostoaikaisis-
ta institutionaalisista, taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista siteistä on yhä kes-
ken. Yhteiskunnallinen keskustelu maan 
tulevaisuudesta ei ole löytänyt paikkaan-
sa. Sota on lisännyt vastakkainasettelua.

CMI tuo Ukrainassa yhteen konfliktin eri 
osapuolia suunnittelemaan, miten maa-
ta pitäisi kehittää. Tämä vuoropuhelu on 
auttanut löytämään rakentavia ratkaisu-
malleja keskeisten yhteiskunnallisten ja 
poliittisten ryhmien välillä oleviin kiistoi-
hin. CMI antaa myös asiantuntijatukea 
Ukrainan virallisen rauhanprosessin toi-
mijoille.



Ahtisaari-päivät

Vuosittain vietettä-
vät valtakunnalliset 
Ahtisaari-päivät tuo-
vat rauhanvälityksen 
kaikkiin suomalaisiin 
kouluihin. Päivien 
tarkoituksena on li-
sätä tietoa rauhan-
välityksestä, riitojen 
ratkaisemisesta sekä 
sovinnon merkityk-
sestä. Riidoista ja 
erimielisyyksistä-
hän on perimmiltään 
kyse niin koulun pi-
han kärhämissä kuin 
kansainvälisissä kon-
flikteissakin.



Maailman sotilaalliset menot ovat 
päivässä noin 4 miljardia euroa. 

Yksi kierros CMI:n rauhanneuvotteluita 
maksaa vain 40 000 euroa. 



Mikäli haluat lisätietoja ota yhteys CMI:n varainhankintapäällikkö 
Niklas Kaskealaan: niklas.kaskeala@cmi.fi tai puh. 050 586 64 22




