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      liite 1. 

Kirkon virkaan vaadittavissa soveltavissa opinnoissa 

sovellettavat eettiset ohjeet 
HYVÄKSYTTY SOVELTAVIEN OPINTOJEN NEUVOTTELUKUNNASSA 26.3.2014 

Kirkon virkaan vaadittaviin soveltaviin opintoihin osallistuva opiskelija on vastuussa omasta oppimis-

prosessistaan. Lisäksi hän sitoutuu noudattamaan seuraavia eettisiä ohjeita, joista oppimiskokonai-

suuden alkaessa on yhteisesti sovittu. Kristinuskon kultainen sääntö antaa hyvät lähtökohdat sovel-

tavien opintojen eettisten ohjeiden noudattamiselle. Soveltavia opintoja suorittavat opiskelijat muo-

dostavat oppimiskokonaisuuden aikana lukuisia erilaisia ohjattuja ja vapaamuotoisia ryhmiä, joissa 

tapahtuva yhteistyö on tärkeä osa oppimista. Kirkon virkaan pyrkivä opiskelija on tietoinen kirkon 

papiksi vihittävälle asettamista odotuksista.  

Arvot ja vuorovaikutus 

1. Opiskelija kunnioittaa itseään ja toisia opiskelijoita ja heidän erilaisia elämänkokemuksiaan ja 

vakaumuksiaan. 

2. Opiskelija tunnistaa omien ajattelu- ja toimintatapojensa subjektiivisuuden ja on valmis tar-

kastelemaan niitä kriittisesti. Opiskelija toimii normaalien työelämän säädösten mukaisesti ja 

oppii työyhteisön toimintakulttuuria.  

3. Opiskelija on valmis kohtaamaan jokaisen opiskelijatoverin ainutkertaisena yksilönä ja tunnis-

tamaan toisen ihmisarvon käytöksellään. Tavoitteena on, että jokaisella opiskelijalla olisi 

opintojaksolla tervetullut olo, ja että hän kokisi saavansa ymmärrystä, kannustusta ja tarvit-

taessa sielunhoidollista tukea. Kristillisessä uskossa tällaista suhtautumista kutsutaan perin-

teisesti lähimmäisenrakkaudeksi. 

4. Opiskelija arvostaa avointa keskustelukulttuuria sekä mielipiteiden, vakaumusten että toi-

mintatapojen käsittelyssä. Tämä merkitsee erilaisten näkemysten kunnioitusta, suvaitsevai-

suutta ja pyrkimystä erilaisten ajattelutapojen ymmärtämiseen. Myös kriittiset havainnot ja 

eriävät mielipiteet ovat sallittuja ja toivottavia, kunhan ne eivät kohdistu toisen henkilön per-

soonaan ja vakaumukseen vaan esillä olevaan asiasisältöön ja toimintatapoihin.  

5. Opiskelija on valmis kriittisesti arvioimaan omaa toimintaansa, oman tietämyksensä rajoja, 

myöntämään virheitä ja tarvittaessa korjaamaan omaa toimintatapaansa. 

6. Opiskelija näkee kasvun mahdollisuudet itsessään, opiskelijatovereissaan ja kaikissa sovelta-

vien opintojen yhteydessä kohtaamissaan ihmisissä. 

Yhteistyö ja yhteisöllisyys 

7. Opiskelija arvostaa soveltavien opintojen sosiaalista ja yhteisöllistä luonnetta. Hän haluaa 

toimia kannustavana, rohkaisevana ja reiluna esimerkkinä opiskelijatovereille.   

8. Toimiessaan työssäoppimisjaksolla opiskelija pyrkii kaikessa toiminnassaan työyhteisön ja 

työssäoppimisseurakunnan jäsenten kunnioittamiseen ja suvaitsevaisuuteen sen erilaisia ja 

eri tavoin uskovia jäseniä kohtaan. Oppimiseen kuuluu useita ryhmätilanteita, joissa näke-

mysten kriittinen tarkastelu on hyödyllistä ja toivottavaa.  Oppimistilanteessa sovelletaan  

dialogista menetelmää, jossa opetellaan kunnioittamaan erilaisia näkemyksiä. Toisen arvos-



Teologian osasto – Läntinen teologia 

                                                                                                                                

Heikki Salomaa  heikki.salomaa(at)uef.fi 
Soveltavien opintojen yliopistonlehtori  www.heikkisalomaa.fi 
Filosofinen tiedekunta, teologian osasto  gsm 050 5708686 
Itä-Suomen yliopisto  PL 111, 80101 Joensuu 

telemisesta selän takana pyritään pidättäytymään. Jos joku kokee tulleensa loukatuksi ja vää-

rinymmärretyksi, asia pyritään aina selvittämään asianosaisten kesken. Opiskelijalla on oike-

us käsitellä asiaa myös ohjaajansa kanssa. 

Vakaumukset ja sitoutuminen 

9. Opiskelija on tietoinen Suomen ev.-lut. kirkon opillisista ja eettisistä linjauksista ja on valmis 

työstämään omaa suhdettaan niihin. Tavoitteena on opiskella seuraavien periaatteiden mu-

kaan 

 sitoutuminen papin työn ammattietiikkaan ja vaitiolovelvollisuuteen, opiskelijan ja 

tulevan papin sanat ja teot ovat keskenään samassa linjassa  (KL 5:2) 

 seurakunnassa toimittaessa lähtökohtina Raamattu ja luterilainen tunnustus sekä py-

syminen kirkon tehtävän edellyttämässä opetuksessa, lain ja evankeliumin yhtäaikai-

nen mukanaolo (KL 1:1)  

 papin työn palvelijaluonteen ymmärtäminen  

Sitoutuminen edellä kuvattuihin tavoitteisiin ja ohjeisiin merkitsee jokaiselle opiskelijalle suostumista 

omaa uraa ja ammatti-identiteettiä koskevaan prosessiin.  Yliopisto tarjoaa siihen yhteistyössä seura-

kuntien kanssa soveltavien opintojen opetussisällöt, puitteet ja tarpeellista ohjausta.  
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