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HAKEMUS SIELUNHOIDON SOVELTAVIEN OPINTOJEN TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLE (2424305, 12 op) 

lukuvuonna 2014-2015 

1. Perustiedot 

Sukunimi (myös aikaisempi) 
 

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) 
 

Henkilötunnus 
 

Opiskelijanumero 
 

Lähiosoite 
 

Postinumero ja –toimipaikka 
 

Sähköpostiosoite 
 

Puhelinnumero 
 

Tiedekunta 
 

Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehto 
 

Opintopistemäärä TK/TM-tutkinnossa 
 

Muut mahdolliset aikaisemmat tutkinnot (tutkinto, pvm, oppilaitos) 
 

 

2. Sielunhoidon kliinisen jakson pääsyvaatimuksiin liittyvät erityisopinnot  
Rastita suorittamasi opinnot. Jos suoritusajankohta on tulevaisuudessa, ilmoita milloin opinnot tulevat suoritetuiksi. 

 Opintojakso Koodi Suoritusajankohta (pvm) Huom! 
 Sielunhoidon soveltavien opintojen 

teoriajakso  (8 op) 
2424301 - 2424304 

 Lukuvuonna 2014-2015 nämä opinnot 
ovat tarjolla periodissa 2.  

 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
virkaan vaadittavat soveltavat 
opinnot (20 op) 

2424100 
 Jos et ole suorittanut tätä opintojaksoa, 

täytä myös osio 3.  Muuten siirry suoraan 
osioon 4.  

 

3. Korvaavat vähimmäissuoritukset.  
Niiltä, jotka eivät ole suorittaneet opintojaksoa 2424100, vaaditaan seuraavat sitä koskevat vähimmäissuoritukset: 

 Opintojakso Suoritusajankohta (pvm) Huom! 

 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavien 
soveltavien opintojen sielunhoidon orientaatiojakso (16 t) 

 

Näistä suorituksista on sovittava 
henkilökohtaisesti soveltavien 
opintojen yliopistonlehtorin kanssa. 

 JA: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan 
vaadittavien soveltavien opintojen kirkollisten toimitusten 
kurssi (12 t) 

 

 
 

TAI: Muut vastaavan laajuiset ja sisältöiset opinnot. 
 

 
4. Aikaisempi työ- ja/tai harjoittelukokemus terveydenhuoltoalalla tai sielunhoitotehtävissä 

ajankohta tehtävä kesto (v, kk) työnantaja 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

   

 

5. Lisätietoja 

 

 

 
_______/______20__                                         ______________________________________________                                                                                     
                                                                                                         Opiskelijan allekirjoitus 
             Ks.  Hakuohjeet seuraavalla sivulla 

Liitteet: 
      Portfolio: (ks. ohjeet seuraavalta sivulta) 
      Mahdolliset työtodistukset (ks. ohjeet)  
      Muu (mikä?) __________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 



 

HAKUOHJEET 
 

 1. Hakuprosessi.  

Hakuprosessi sielunhoidon soveltaviin opintoihin jakautuu ilmoittautumiseen A-osioon (teoriaopinnot 8 op, 2424301 - 2424304) ja 
kirjalliseen hakuun B-osioon (työssäoppimisjakso, 2424305). Kaikkien työssäoppimisjaksolle pyrkivien tulee suorittaa ennen sairaalajaksoa 
A-osion teoriaopinnot. Näille kursseille ilmoittautuminen tapahtuu normaalista WebOodissa ennen kunkin kurssin alkua. Tässä 
täytettävällä hakulomakkeella haetaan työssäoppimisjaksolle. Lomake liitteineen tulee palauttaa to 18.9.2014 klo 12.00 mennessä 
suljetussa kirjekuoressa teologisen tiedekunnan osastosihteeri Tuula Nissiselle, osoite Teologian osasto, PL 111, 80101 Joensuu. 
Kirjekuoreen merkintä: Sielunhoidon soveltavat opinnot. 

Valinta kliiniselle jaksolle tapahtuu kolmivaiheisesti: hakupapereiden ja portfolion perusteella osa opiskelijoista kutsutaan haastatteluihin. 
Haastattelupäivä on pe 3.10.2014. Haastattelut muodostuvat yksilö- ja ryhmähaastatteluista, joiden perusteella opiskelijat pisteytetään 
(max 20 pistettä). Haastatteluja ovat toteuttamassa sielunhoidon erityiskoulutuksen ja/tai sielunhoidon työnohjaajakoulutuksen 
suorittaneet asiantuntijat. Kahdeksan eniten pistettä saanutta opiskelijaa ja kaksi heille valittua varahenkilöä kutsutaan edelleen 
psykologisiin soveltuvuustesteihin. Nämä kymmenen henkilöä osallistuvat Psykologikeskus Päämäärän Joensuussa toteuttamaan 
soveltuvuustestiin ti 7.10.2014. Jos soveltuvuustesti ei anna aihetta muuhun, kahdeksan haastatteluissa valittua opiskelijaa saa 
opiskelupaikan maalis-toukokuussa järjestettävälle kliiniselle työssäoppimisjaksolle. Valintatyöryhmä tekee lopullisen päätöksensä ke 
8.10.2015, jonka jälkeen tuloksesta ilmoitetaan kaikille hakijoille. Myös testiin osallistuneet varahenkilöt saavat palautteen omasta 
soveltuvuudestaan. (Hakijoiden kannattaa merkitä jo tässä vaiheessa edellä mainitut haastattelu- ja testipäivät kalenteriinsa.) 
 
2. Kirjallinen hakemus 
Osio 1. Perustiedot. Ilmoita tällä hetkellä voimassa olevat tiedot. Jos opintopistemäärääsi on tulossa hakuajan kestäessä merkittäviä uusia 
kirjauksia, voit kertoa muuttuvasta tilanteestasi Lisätietoja-kohdassa.  
Osiot 2 ja 3. Vaadittavat suoritukset. 
Sielunhoidon soveltavat opinnot ovat neljäntenä tai viidentenä opiskeluvuotena suoritettavia opintoja, jotka sijoitetaan tutkinnossa 
ainoiksi soveltaviksi opinnoiksi tai vapaasti valittaviin opintoihin maisterin tutkintoon.  
 
Sielunhoidon soveltavien opintojen teoriajakso (8 op) ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot (20 
op) muodostavat ne ennalta vaadittavat suoritukset, jotka työssäoppimisjaksolle pyrkivällä opiskelijalla on oltava suoritettuna ennen 
työssäoppimisjakson alkua. On siis mahdollista suorittaa saman lukuvuoden aikana sekä kirkon virkaan vaadittavat soveltavat opinnot että 
sielunhoidon soveltavat opinnot. Tästä suoritusjärjestyksestä on tarpeen kuitenkin sopia soveltavien opintojen lehtorin kanssa erikseen.  
Jos opiskelija ei ole suorittanut/suorittamassa samaan aikaan kirkon virkaan vaadittavia soveltavia opintoja, hänen tulee kuitenkin 
suorittaa erikseen niiden orientaatiojaksoon 2424201 kuuluvat sielunhoidon kurssi (16 t) ja kirkollisten toimitusten kurssi (12 t).  
 
Osio 4.  Aikaisempi työ- ja/tai harjoittelukokemus terveydenhuoltoalalla tai sielunhoitotehtävissä. Jos on tarpeen, tämän kohdan 
täyttämisen voi korvata erillisellä liitteellä tai CV:llä. 
Muista allekirjoittaa hakemuksesi! 

 
3. Liitteet 
 
Hakemuksen liitteeksi opiskelijan tulee liittää oheisten ohjeiden mukainen portfolio. Lisäksi hän voi halutessaan liittää hakemukseen myös 
kopioita työ- ja harjoittelutodistuksista tai niitä koskevan CV:n. Hakemuksia ei palauteta opiskelijalle. Portfolio muodostuu kahdesta 
esseestä, joiden kummankin laajuus on noin pari liuskaa. Portfoliossa tulee olla opiskelijan nimi, opiskelunumero ja tarkoitus, jota varten 
se on laadittu (haku sielunhoidon soveltaviin opintoihin). 
Essee 1. Soveltuvuus sielunhoitotehtäviin: Essee 1 sisältää pohdintaa seuraavista kysymyksistä: miten opintojakso liittyy tutkintooni ja 
ammatillisiin tavoitteisiini, mitä edellytyksiä näen itselläni olevan opintojakson suorittamiseen, miten tukea ja eväitä aikaisempi työ- ja 
elämänhistoriani antaa sielunhoitotyöhön, mikä sielunhoitotyössä ja sielunhoitoammateissa itseäni kiinnostaa. 
Essee 2. Osaaminen ja sen kehittäminen: Essee 2 sisältää alustavan luonnoksen työssäoppimisjakson työssäoppimissuunnitelmaa (tops) 
varten. Siinä reflektoidaan oheista sairaalapapin tehtävänkuvaa, tehdään sen pohjalta alustava suunnitelma siitä, mitä oppimista 
työssäoppimisjaksolla sairaalaympäristössä on mielekästä tavoitella. Samalla esseessä arvioidaan omia vahvuuksia ja heikkouksia, jotka 
auttavat ja/tai aiheuttavat haasteita työssäoppimisessa ja sielunhoitotehtäviin suuntautumisessa. On syytä huomioida, että sairaalapapin 
tehtäviin valittavilta edellytetään pappisvihkimyksen lisäksi sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen suorittamista. Tämä opintojakso on 
alustava tutustuminen ao. tehtävään. 
 
Yhteystiedot: 
Itä-Suomen yliopisto, Teologian osasto 
PL 111 (Yliopistokatu 4) 
80101 JOENSUU 
 
Lisätietoja antaa: 
Heikki Salomaa  
soveltavien opintojen yliopistonlehtori (länt.) 
gsm 050 5708686, e-mail heikki.salomaa(at)uef.fi 

 
 
 
 

 
Liite: Sairaalapapin tehtävänkuva (seuraava sivu)

mailto:heikki.salomaa@uef.fi


 

Liite sielunhoidon soveltavien opintojen hakulomakkeeseen:  
- tausta-aineisto portfolion essee 2:n  laatimista varten. 
 

Sairaalapapin tehtävänkuvaus 
 

A. Tehtävän perustiedot 

Työnantaja/organisaatio: Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä 

Tehtävä: sairaalapappi 

 

B. Tehtävän yleiskuvaus 

1. Tehtävän tarkoitus ja sen tavoite 
 
 Sairaalapapin työ Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja Paiholan sairaalassa. 
 

2. Tehtävän pääasiallinen sisältö 
sairaalapapin tehtävänä on auttaa sairaaloissa ja laitoksissa niitä, joilla on elämässään kriisi, psyykkinen, henkinen tai 
hengellinen hätä riippumatta siitä, onko kyseessä potilas, omainen tai henkilökuntaan kuuluva. 

 
Tehtävään kuuluu  
työalueeseen kuuluvissa sairaaloissa 

- potilaan hoidon edistämisen kannalta tarpeellisia sielunhoitopalveluiden tarjoaminen potilaille ja potilaiden 
omaisilleen.  

- kirkollisten palveluiden (jumalanpalvelukset, hartaudet, ehtoollisenvietot, keskusteluryhmät) tarjoaminen potilaille. 
- sielunhoitotyön kehittäminen yhdessä sairaalahenkilökunnan kanssa ja sairaalan tarpeista lähtien, työskentelemällä 

moniammatillisen terveydenhuollon tiimin jäsenenä ja pitämällä yhteyttä sairaalan johtoon. 
- henkilökunnan tukeminen ammatissa kehittymistä ja työssä jaksamista koskevissa asioissa yhteistyössä sairaalan 

oman organisaation kanssa, esimerkiksi järjestämällä työnohjausta ja koulutusta. 
 

yhteydenpito Joensuun seurakuntayhtymän ja rovastikunnan seurakuntiin mm. seuraavasti 
- asiantuntijapalvelujen tarjoaminen seurakuntien henkilöstölle sairaalasielunhoitoa koskevissa kysymyksissä. 
- seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien vierailujen organisoiminen laitoksiin sairaaloiden johdon 

hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti. 
- osallistuminen seurakuntayhtymän yhteisen sielunhoidon toimikunnan työskentelyyn ja vuorollaan vastaaminen 

hallinnollisista valmistelutehtävistä. 
 
oman työalan ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen  
 

3. Muuta tehtävän sisällöstä 
- osallistuminen päivystystehtäviin erillisen sopimuksen mukaan 

C. Osaaminen 

Millaista osaamista tehtävän hoitamisessa tarvitaan? 
- tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, pappistutkinto 
- sairaalasielunhoidon erityiskoulutus  
- perehtyneisyys sairaalasielunhoidon toimintaympäristöön 
- työn erityiskysymysten hallinta 
- jatkuvaa työhön liittyvää ammattitaidon ylläpitoa 

 
 
 
 
LÄHDE: 
Lomakkeen tiedot ovat peräisin Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapappien työnkuvauksista.  
. 
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