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2424301 IHMISEN KOKONAISVALTAINEN KOHTAAMINEN HOIDOSSA (3op) 

LUKUVUOSI 2014-2015 

Opetusaikataulu: luennot yhteensä 24 t 

pvm  aika aihe luennoitsija 

ti 28.10. klo 15-17 

JOHDANTO: Kurssin avaus 
Ihmisen kohtaamisen kokonaisvaltaisuus, ihmiskäsitykset ja 
arvomaailma.   
Kurssin oppimistehtävät ja niiden suorittaminen. 

yliopistonlehtori, TT   
Heikki  Salomaa, Joensuu 

IHMISYYS  

ti 4.11. 

 

klo 15-17 
Monikulttuurinen yhteiskunta ja uskontojen eettiset lähtö-
kohdat sairauden kysymyksissä. Fundamentalismin kohtaa-
minen. 

yliopistonlehtori , TT   
Heikki Salomaa, Joensuu 

klo 17-19 
Seksuaalisuuden käsittely sielunhoidossa – tabuista avoimeen 
pohdintaan  

yliopistonlehtori, dosentti 
Jouko Kiiski 

AUTTAMISTYÖ JA AMMATTIPERSOONA 

ti 11.11. 

 

klo 15-17 Terve ja epäterve uskonnollisuus 
professori 
Paavo Kettunen, Joensuu 

klo 17-19 
Minustako auttajaksi?  Ihmisen eksistenssi ja vastausta vaille 
jäävät kysymykset. Ammatillisen kasvun mahdollisuudet ja 
oppimispolut ihmissuhdeammateissa. 

yliopistonlehtori, TT  
Heikki Salomaa,  Joensuu 

ETIIKKA 

ti 18.11. 

 

klo 15-17 
Papin ammattietiikan kiirastulet? Papin vaikeneminen ja 
luottamuksellisuus, autettavan toimintakyvyn arvioiminen ja 
auttajan vastuu. 

sairaalapastori, TM,  
Ilkka Raittila, Joensuu 

klo 17-19 Eettisesti oikean sairaanhoidon periaatteet 
LT, anestesiologian ja  
tehohoidon dosentti   
Matti Reinikainen, Joensuu 

KUOLEMA, SURU ja TOIVON MAHDOLLISUUS 

ti 25.11. 

 

klo 
15-17 

Sairaan ja kuolevan auttava kohtaaminen sielunhoitajan teh-
tävänä, potilaan omaisten kohtaaminen 

rovasti, eläkkeellä oleva 

sairaalasielunhoidon johtaja 
Kirsti Aalto 

klo 17-19 
Kärsimyksen lievittäminen: kokemuksia käytännön saattohoitotyös-
tä osastoilla ja tehostetussa kotihoidossa. Palliatiivisen hoidon alu-
eellinen hoitoketju ja sen toimivuus Pohjois-Karjalassa.  

LL Leena Surakka, Joensuu 

ti 2.12. 

 

klo 15-17 Lapsen menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetille.  TT Harri Koskela, Joensuu 

klo 17-19 
Potilaan maailma: Arvojen, elämänkatsomuksen ja vuorovai-
kutussuhteiden merkitys toivon mahdollisuudelle 

kokemuskouluttajat 

ELÄMÄ JA KEHITYS 

ti 9.12. 

  

 

klo 15-16.30 Kehitysvammaisen kohtaaminen ja ihmisarvo 
kehitysvammaistyön pap-
pi, TM Minna Snellman, 
Joensuu 

klo 16.30-17.00 Kurssin arviointi ja päätös 
TT Heikki  Salomaa, Joen-
suu 
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Tavoite:  

Opiskelija tiedostaa ja ymmärtää ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen keskeiset kysymykset. Opiskelija ymmärtää 
ihmiskäsitysten ja hoidon eettisten kysymysten moniulotteisuuden ja arvostaa erilaisia elämänkatsomuksellisia nä-
kemyksiä. Opiskelija pystyy kohtaamaan eri kulttuureista tulevia potilaita. Opiskelija perehtyy sairaiden, kuolevien ja 
eri tavoin poikkeuksellisessa elämäntilanteessa olevien kohtaamiseen osana kokonaishoitoa. 

Opiskelija kykenee huomioimaan ja kohtaamaan ihmisen kokonaisuutena, johon kuuluu fyysinen, sosiaalinen, psyyk-
kinen ja hengellinen ulottuvuus. Opiskelija ymmärtää hoitotieteen, lääketieteen ja teologian lähestymistapojen yhtä-
läisyyksiä ja eroja asiakkaan/potilaan kohtaamisessa sekä samalla oppii arvioimaan oman auttamisajattelunsa arvo-
perustaa.  

Sisältö: Ihmisen kohtaamisen kokonaisvaltaisuus, ihmiskäsitykset ja arvomaailmat. Eettiset kysymykset hoidossa. 
Sairaan ja kuolevan potilaan kokonaisvaltainen kohtaaminen. Monikulttuurisuuden haasteet.  

Toteutus- ja työtavat: Luennot 24 t, dialogikeskustelut, tehtävät, omatoiminen opiskelu.  

Oppimateriaali: opintojakson alussa ilmoitettava materiaali. 

Opetuskieli: Suomi  

Suoritustavat: Luentoihin osallistuminen ja tehtävät  

Arvostelu: 0 -5.  

Vastuuhenkilö: Soveltavien opintojen yliopistonlehtori Heikki Salomaa (heikki.salomaa@uef.fi) 

Järjestävä laitos: Teologian osasto 

Opettajat: yliopistonlehtori Heikki Salomaa ja muut teologian osaston opettajat sekä tuntiopettajat. 

Koulutusohjelma: Hoitotieteen, lääketieteen ja teologian opiskelijat. 
 

Kohderyhmä: Vapaasti valittavat opinnot. Opintojakso on osa moniammatillista auttamistyön koulutusta, joka sovel-
tuu hoitotieteen, lääketieteen ja teologian opiskelijoille. 

Ilmoittautuminen WebOodissa 27.10.2014 klo 23.59 mennessä. 

Toteutus- ja työtavat: Luennot 24 t, dialogikeskustelut, tehtävät, omatoiminen opiskelu.  

 


