
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoitotestamentin laatiminen 
 
Kuka on tietoinen haluamistasi hoitovaihtoehdoista jos yllättäen loukkaannut tai sairastut vakavasti?  
  
Harkitse tänään. Suunnittele aikaisin. Mielenrauhaa tulevaisuuteen. 

Hoitotestamentin laatiminen.  Mitä se tarkoittaa? 
 
Ikä, sairaus tai tapaturma voivat joskus vaikeuttaa terveydenhoitoon liittyviä päätöksiä.     
 
Laatimalla hoitotestamentin voit harkita ja valita haluamasi hoitovaihtoehdot nyt, tulevaisuutta varten.   
 
Tulevaisuuden suunnittelu voi tarkoittaa sitä että: 

• keskustelet hoidostasi ja elämänlaatuvalinnoistasi läheistesi ja luotettujesi kanssa 
• kirjoitat valitsemasi vaihtoehdot Valintalausuntoon (Statement of Choices) 
• valitset ja nimität Edunvalvojan jonka päätös oikeudet ovat pysyvät, ja/tai 
• kirjoitat Hoitotestamentin (Advance Health Directive). 

 

Miksi suunnitella tulevaisuutta varten? 
 
Joten varmistaisit että: 

• saamasi hoito on omien toiveittesi mukaista 
• lähimpiesi ei tarvitse tehdä vaikeita päätöksiä puolestasi tietämättä mitä itse olisit halunnut  
• hoitopäätöksiä ei tehdä vain kriisitilanteessa. 

 
Jos sinulla on vahvat uskomukset siitä mitä haluaisit tapahtuvan tulevaisuudessa, on erityisen tärkeää että 
kerrot suunnitelmistasi ja toivomuksistasi ajoissa. 
 

Finnish 



Kuinka hoitotestamentin laatiminen voi auttaa? 
 

• Se auttaa sinua keskustelemaan perheenjäseniesi, ystäviesi ja hoitohenkilöstön kanssa kaikista 
sinulle tärkeistä asioista, uskomuksistasi ja suosimistasi hoitovaihtoehdoista.  

 
• Se auttaa perheenjäseniä ja hoitohenkilöstöä valitsemaan sinulle sopivat hoitovaihtoehdot. 

 
• Se auttaa sinua tallentamaan toiveesi tulevaisuuden hoito-  ja hoivavaihtoehdoista, erityisesti 

elämän loppuajan hoidosta, ja se auttaa varmistamaan että toiveitasi kunnioitetaan. 
 

• Se voi antaa sinulle, perheenjäsenillesi ja ystävillesi mielenrauhan. 
 

Hoitotestamentti  otetaan huomioon kaikissa terveydenhuoltopalveluissa  
 
Voit antaa hoitotestamenttisi kaikille terveydenhoitopalveluille varmistaaksesi että toiveesi otetaan 
huomioon.  Tämä koskee sekä yleisiä että yksityisiä sairaaloita, omaa lääkäriäsi ja muita 
terveydenhuoltopalveluja joita käytät. 
 

Hoitotestamenttisi  
 
Ei ole koskaan liian aikaista suunnitella tulevaisuuden terveydenhoitoasi.  Hoitotestamenttiisi voi kuulua 
seuraavat:  
 
Valintalausunto 
Tässä huomioidaan sinun toiveesi, arvosi, ja uskomuksesi. Se auttaa lähempiäsi tekemään 
terveydenhoitopäätöksiä puolestasi jos et itse voi niitä tehdä. Se antaa sinulle ja läheisimmisillesi varmuutta 
päätöksenteossa. Valmistaaksesi Valintalusuntosi;  puhu lääkärillesi, ota yhteyttä Metro South Health’s 
Office of Advance Care Planning toimistoon tai käy seuraavilla nettisivuilla www.mycaremychoices.com.au 
 
Voimassa pysyvä Edunvalvontavaltakirja  
Tämä on oikeudellinen asiakirja jossa nimität perheenjäsenen tai ystävän (voit valita useammankin) ja 
annat heille vallan tehdä tärkeitä päätöksiä puolestasi kun et itse voi niitä tehdä. Voit ladata kaavakkeet 
seuraavilta nettisivuilta www.justice.qld.gov.au.  Voit myös keskustella asiasta asianajajasi tai Julkisen 
Edunvalvojan (Public Trustee) kanssa. 
 
Hoitotestamentti 
Tämä on oikeudellinen asiakirja johon merkitään päätöksesi tulevasta terveydenhoidostasi ertyisissä 
tapauksissa, silloin kun et ehkä itse voi niitä kommunikoida.  Tämän kaavakkeen täytyy allekirjoittaa lääkäri. 
Kaavakkeen saat nettisivuilta www.justice.qld.gov.au. 
 

Oletko valmis? 
 

� Harkitse tulevaisuuden terveydenhoitovaihtoehtojasi ja sitä kuka ehkä tekee päätöksiä puolestasi. 
� Keskustele mahdollisista terveydenhoitotilanteista lääkärisi kanssa. 
� Keskustele tulevaisuuden terveydenhoitovaihtoehdoista perheenjäsenten ja ystäviesi kanssa.  
� Päätä omista tulevaisuuden terveydenhoitovaihtoehdoistasi ja kerro niistä perheenjäsenille ja 

ystäville.  
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� Nimitä joku luotettava edustamaan itseäsi jos et voi puhua omasta puolestasi. 
 
Seuraavat askeleet ovat vapaaehtoisia: 

� Kirjaa päätöksesi täyttämällä Valintalausunto (Statement of Choices), Voimassa pysyvä  
Edunvalvontavaltakirja (Enduring Power of Attorney) ja/tai Hoitotestamentti (Advance Health 
Directive). 

� Anna kopio näistä asiakirjoista luotetuillesi (esim. perheenjäsenille, lähiystäville), lääkärillesi ja 
paikalliselle sairaalallesi. 

� Tarkista hoitotestamenttiasiakirjasi säännöllisin väliajoin. 
� Hoitotestamentin laatiminen on täysin vapaaehtoinen toimenpide. Voit muuttaa mielesi ja 

hoitotestamentin (ja muut asiakirjat) milloin vain, niin kauan kuin kykenet sen tekemään. 
 
Kirjaa toiveesi. Täytä Valintalausuntosi tänään. 

Anna lääkärisi, perheenjäsenesi, ystäväsi ja läheisesi tietää toiveesi. 
 
Voi olla vaikeata keskustella siitä mitä voi tapahtua jos sairastuu.  Tällainen keskustelu kuitenkin antaa 
sinulle ja läheisillesi mielenrauhaa, ja varmistaa  että olet tehnyt kaikkesi varmistaaksesi että toivomaisia 
vaihtoehtoja voidaan kunnioittaa.    
 
Metro South Health voi auttaa. Voimme: 

• postittaa sinulle tietopaketin 
• antaa neuvoja ja vastata kysymyksiisi Englanniksi puhelimitse 
• auttaa täyttämään Valintalausuntosi 
• tarvittaessa järjestää apua tulkin kautta. 

 
Monet huomaavat että huoltotestamentin laatiminen on helpompaa kuin luulivat.  Se tuo heille 
mielenrauhaa. 
 

Yhteystiedot 
Office of Advance Care Planning 
Metro South Health  
Puhelin:           (07) 3710 2290 
Faksi:              (07) 3710 2291 
Sähköposti:     acp@health.qld.gov.au 
Nettisivut:        www.mycaremychoices.com.au 
 
 
Metro South Health on suurin julkisen terveydenhuollon, terveystiedotuksen ja –tutkimustyön tarjoaja 
Brisbanen eteläpuolella, Loganin, Redlandsin ja Scenic Rim;in alueilla. 
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