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Nimi 
Sielunhoidon soveltavat opintojen työssäoppimisjakso (B-
osio) 

Laajuus 12 op 

Tyyppi  Soveltavat opinnot 

Laji Ohjattu työssäoppiminen ja itsenäinen työskentely. 

Opinto-oikeus Opiskelijat valitaan soveltuvuushaastattelujen kautta. 

Suositeltu suoritusaika Neljäs tai viides opiskeluvuosi. 

Tuntimäärä 
ohjattua työskentelyä sielunhoitajan tehtävissä seitsemän työviikon 
ajan (n. 244 t.) sekä tehtävään liittyvää perehdytystä, luentoja ja 
ohjausryhmiä  80 t.; kokonaistyömäärä 324 t. 

Arvostelu hyväksytty/hylätty 

Vastuuyksikkö Teologian osasto, läntinen teologia 

Opettajat Soveltavien opintojen yliopistonlehtori ja tuntiopettajat 

 
Kuvaus: 

Tavoitteet  

Sielunhoidon soveltavat opinnot suoritettuaan opiskelija osaa 
 integroida sielunhoidon teologisia, psykologisia, psykiatrisia ja muita 

käyttäytymistieteellisiä ulottuvuuksia omaan osaamiseensa,  
 arvioida apua hakevien tilanteita ja niihin sopivia avunlähteitä, 
 kuvata mielenterveyttä ja tyypillisimpiä mielenterveyden häiriöitä, joita kohdataan 

sielunhoitotyössä, sekä soveltaa niiden hoitamisen käytäntöjä osana ihmisen 
kokonaisvaltaista hoitoa, 

 kuvata sielunhoidon erityistyöalojen toimintaympäristöjä ja niissä toimivien sielunhoitajien 
ammattikuvia ja käytännön työtä asiakkaan/potilaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa, 

 hallita keskeisten työtehtävien onnistuneen suorittamisen edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia 
perusvalmiuksia luovasti, eettisesti vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutukseen kyeten,  

 arvioida ammattietiikan eri ulottuvuuksia ja soveltaa niitä omaan toimintaansa, 

 toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä arvostaen omaa ja muiden erityisosaamista,  

 antaa toisille rakentavaa ja työtaidon kehitystä parantavaa palautetta sekä  

 prosessoida saamaansa palautetta ja asettaa jatkotavoitteita oman teologisen asiantuntemuksensa 



kehittämiseksi valitsemillaan alueilla. 

Sisältö  
Perehtyminen sielunhoitajan ammattietiikkaan, ammatti-identiteettiin sekä ammattikuviin ja -käytäntöihin.  
Sielunhoidon soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolla opiskelija toimii työssäoppijana 
sairaalasielunhoidon, kriminaali- ja päihdetyön tai kehitysvammaistyön toimintaympäristössä. Sairaalapapit 
ja koulutetut työnohjaajat ohjaavat ammattietiikkaan, ammatti-identiteettiin ja ammattikuvaan 
fokusoituvaa reflektiivistä oppimisprosessia. Työskentelyn rakenteellisena ja sisällöllisenä mallina on CPE-
malli (Clinical Pastoral Education) tutkintokoulutukseen ja paikallisiin oloihin sovellettuna. 
Työssäoppimisympäristöt saattavat vaihdella vuosittain kulloisenkin tilanteen mukaan. 

Suoritustavat  
Ohjattuna työssäoppiminen: kahdeksan viikkoa kestävän jakson aikana opiskelija toimii sielunhoitajan 
tehtävässä moniammatillisessa työyhteisössä, osallistuu ammatillisenkasvun ryhmään, työnohjaukseen ja 
työelämäseminaarin istuintoihin sekä laatii itsenäisenä työskentelynä kirjallisia raportteja 
sielunhoitokeskusteluista ja pitää oppimispäiväkirjaa.  

Toteutustavat 
Työssäoppiminen  sairaalasielunhoidon, kriminaali- ja päihdetyön tai kehitysvammaistyön 
toimintaympäristössä. 

Oppimateriaalit 

Erikseen ilmoitettava kirjallisuus. 

Arvosteluperusteet  

Työssäoppimissuunnitelman ja muiden kirjallisten tehtävien hyväksytty laatiminen, 
työssäoppiminen sairaalaosastoilla ja aktiivinen osallistuminen niitä tukevaan ohjaukseen. 

Edellytykset 

 

Ajankohta 

Hakuaika vuosittain 1.-20.9. Työssäoppimisjakso vuosittain viikoilla 11-19. 

Tarjontatieto 

 

Lisätietoja 

Soveltavia opintoja ei suositella suoritettavaksi samanaikaisesti tutkielmaseminaarin kanssa. 

 


