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Arbetspsykologisk anlagsprövning 2022
Bästa teologie studerande
Du har i dina studier kommit till arbetspraktiken i en församling och de följande skedena:
-

arbetspsykologisk anlagsprövning

-

reflektionsdag kring anlagsprövningens resultat och prästyrket samt

-

KiTOS-seminariet för studerande till kyrkliga yrken.

Denna helhet inleds under studietiden och är en del av pastoralutbildningen.
Anlagsprövningen är obligatorisk för studerande som vill ansöka om prästvigning eller lektorsrättigheter. En väsentlig del av den är reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat och prästyrket.
De ovan nämnda delarna bildar en helhet, som du förväntas delta i.

Stöd för yrkesmässig utveckling

Syftet med anlagsprövningen är att ge dig
•

möjlighet att ur ett arbetspsykologiskt perspektiv bedöma din lämplighet för
prästyrket

•

verktyg för fördjupad självkännedom, personlig tillväxt och självstyrning i
yrkesutvecklingen

•

underlag för dina funderingar kring prästyrket och ditt eget kall.

Till de centrala prästuppgifterna hör förkunnelse, gudstjänst, kyrkans heliga förrättningar, fostran och
själavård. Vid anlagsprövningen kartläggs egenskaper och färdigheter som behövs i arbetet som
präst. Sådana är till exempel
•

realistisk självkännedom och medvetenhet om de egna resurserna

•

interaktiva färdigheter och samarbetsförmåga: empatisk förmåga, förmåga att uttrycka sig
och lyssna på andra och att arbeta i team

•

förmåga att behärska arbetet och beredskap att utvecklas

•

beredskap att ta emot respons av olika slag och tåla press samt

•

individuella utvecklingsområden och möjligheter.
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Färdigheter som behövs i arbetet utvecklas efter hand. Syftet med anlagsprövningen är att klargöra
studerandens arbetspsykologiska lämplighet vid tidpunkten för prövningen i relation till kraven i prästyrket och att ge honom eller henne underlag för att bearbeta sina förutsättningar och utvecklingsutmaningar. Anlagsprövningen är riktgivande och utgör en del av kyrkans rekryterings- och urvalsprocess, som leder till beslutet om vokationen.

De kunskaper som behövs i arbetet som präst anges i kärnkompetensbeskrivningen för präster,
som finns på webbplatsen Evl.fi/plus.

Anmälan till anlagsprövning
Anlagsprövningen görs efter arbetspraktiken. Anmäl dig till anlagsprövningen 2022 före den
1.3.2022 på blanketten som finns på Evl.fi/opiskelijalle -sidan (Evl.fi/opiskelijalle > Teologian
opiskelijoiden soveltuvuustutkimus). Anmäl dig samtidigt till reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat och prästyrket samt till KiTOS-dagen.
Anlagsprövningen genomförs av Psykologitiimi Päämäärä Oy i Åbo, Helsingfors och Joensuu. Du
kan delta i prövningen på din studieort eller på någon av de två andra orterna. Den kan utföras på
finska eller svenska.
Anlagsprövning på finska görs enligt följande tidtabell:
•

Joensuu: tisdag 15.3, onsdag 16.3 och torsdag 17.3.2022 i Rantakylä kyrkas utrymmen.

•

Åbo: I Åbo görs anlagsprövningen flexibelt och enligt särskild överenskommelse. Platsen är
Psykologitiimi Päämäärä Oy:s kontor (Verkahovi, Verkatehtaankatu (Klädesfabriksgatan) 4 B
104, gatuplan, Åbo).

•

Helsingfors: tisdag 23.8, torsdag 25.8, tisdag 30.8, torsdag 1.9, tisdag 6.9 och torsdag
8.9.2022 i Helsingfors domkapitels utrymmen (Bulevarden 16 B, Helsingfors).

Anlagsprövning på svenska:
•

Åbo: onsdag 2.9.2022 på Psykologitiimi Päämäärä Oy:s kontor (Verkahovi, Verkatehtaankatu (Klädesfabriksgatan) 4 B 104, gatuplan, Åbo)

Anlagsprövning på finska:
•

Läs mera: Kirkon esite soveltuvuustutkimuksesta 2022 (på finska).
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Tid och förberedelse för anlagsprövningen
När anmälningstiden gått ut skickar Psykologitiimi Päämäärä information om tidpunkten och prövningen till dig, vilket är till hjälp för förberedelsen. Om tiden du fått inte passar, notera följande saker:
•

Kontakta Psykologitiimi Päämäärä om du vill ändra den tid som reserverats för dig. Om du
ändrar en bokad prövningstid ska du försäkra dig om att resultaten finns att tillgå på reflektionsdagen. Anlagsprövningen ska genomföras minst tre veckor före reflektionsdagen.

•

Om du vill annullera din anlagsprövning ska du meddela detta till Psykologitiimi Päämäärä
och det stift där du avlagt eller avlägger din arbetspraktik. Domkapitlet behöver uppgifterna
om ditt deltagande i reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat och prästyrket samt
KiTOS-seminariet. Du får en separat inbjudan till dessa.

Anlagsprövningens resultat är till din hjälp
Anlagsprövningens resultat skickas endast till dig: Prövningsresultaten är avsett för ditt eget bruk då
du gör upp dina karriärplaner och funderar över dina styrkor och utvecklingsområden i yrket.

Du får prövningsresultaten en dryg vecka före reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat och
prästyrket. Du har därmed tid att granska resultatet och förbereda dig för reflektionsdagen. Syftet
med reflektionsdagen är att öppna upp resultaten av den arbetspsykologiska anlagsprövningen och
vad resultaten innebär.

Prövningsresultaten består av två dokument:
1. Skriftlig feedbackrapport med resultatbilaga
2. Intyg över deltagande i prövningen för domkapitlet, som sedan fogas till vigningshandlingarna när du ansöker om prästvigning. Intyget visar provningsresultatets som helhet i grafisk form. Det beskriver din arbetspsykologiska lämplighet vid tidpunkten för prövningen för
präst-/lektorsyrket och bl.a. för de expert- och chefsuppgifter som arbetet kräver. Dessutom
visar deltagarintyget med en grafisk figur de olika delområdena i resultatet. Dessa är:
•

sociala färdigheter, interaktionsförmåga, förmåga att uttrycka sig och leva sig in i en
annan människas situation

•

förmåga att behärska arbetet och utvecklas i det samt arbetsplatsfärdigheter och

•

psykisk uthållighet, jämvikt och flexibilitet.
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Observera att du har möjlighet till en individuell feedbackdiskussion med en psykolog från
Psykologitiimi Päämäärä på din studieort vid en tidpunkt som meddelas senare. Samtalet
kan också föras per telefon. Ta vara på möjligheterna att analysera prövningsresultatet och
ställa upp dina egna yrkesmässiga mål.

Du ska spara deltagarintyget. Psykologitiimi Päämäärä sparar resultaten i fem år och under den tiden kan du vid behov återkomma till ärendet och få en ny kopia om dokumentet kommit bort.

Deltagarintyget inför ordinationen
Du behöver deltagarintyget som bilaga när du ansöker om prästvigning hos domkapitlet. Intyget ger
dig och domkapitlets representant någonting att utgå ifrån för att vid ordinationssamtalen före prästvigningen bedöma dina förutsättningar att orka med och nå framgång i arbetet. Domkapitlet gör en
omfattande lämplighetsprövning på den som ansökt om prästvigning och fäster uppmärksamhet vid
personens utveckling efter anlagsprövningen med hänsyn till bland annat
•

grundläggande teologiskt kunnande

•

lämplighet för prästämbetet

•

arbetsuppgifterna i lutherska kyrkan samt

•

frågor som gäller det andliga livet och kallelsen.

Kostnaderna för anlagsprövningen
Den studerandes andel av kostnaderna är 78 euro (inkl. moms 24 %). Avgiften betalas före anlagsprövningen (ta kvittot med dig till anlagsprövningen). Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar
största delen (85 %) av kostnaderna. Om du vill kan du under studietiden delta i en ny prövning på
egen bekostnad.

Reflektionsdag kring anlagsprövningens resultat och prästyrket 2022
Anmälan till reflektionsdagen görs på samma blankett som anmälan till anlagsprövningen. Stiftet
sänder dig ett program med närmare information. Reflektionsdagarnas första dag består av gemensamt arbete där resultatet av den psykologiska anlagsprövningen öppnas upp och man funderar
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över vad resultaten innebär. Den andra reflektionsdagen har alla ett personligt samtal med en anställd som företräder kyrkans arbetsliv. Under samtalet kan man tillsammans med en sakkunnig diskutera de egna resultaten och frågor som väckts.

Borgå (Åbo Akademi och svenskspråkiga studerande vid Helsingfors universitet)
•

Måndag 24.10.2022 Domkapitlet i Borgå stift (adress: Gymnasiegränd 2, Borgå);
närmare information: robert.lemberg@evl.fi

•

De personliga samtalen med Päämäärä för studerande i Åbo ordnas i november 2022.

Helsingfors (teologie studerande vid Helsingfors universitet) och Joensuu (studerande vid
Östra Finlands universitet)
•

Läs mera: Kirkon esite soveltuvuustutkimuksesta 2022 (på finska).

Om du är förhindrad att delta i reflektionsdagen i stiftet där du gör din arbetspraktik, kan du delta i ett
annat stifts reflektionsdag. Ta då kontakt med ansvarspersonen (se kontaktuppgifter ovan). Vi rekommenderar att du deltar i reflektionsdagen även om du redan är prästvigd. Avtala med ditt stift om
hur du ska göra. Mera om reflektionsdagarna: Evl.fi/opiskelijalle.

KiTOS-dagarna 2022
Även de yrkesövergripande KiTOS-dagarna som ordnas i stiften hör till denna helhet. Tidpunkter för
KiTOS-dagarna 2022 stiftsvis: Mera information om seminarierna på Kitos.fi-sidorna.

Separat anlagsprövning i specialfall
En prövning kan inledas också i följande specialfall:

1) En teologie magister som inte har deltagit i arbetspsykologisk anlagsprövning under
sin studietid anhåller om prästvigning.
→Domkapitlet sänder en betalningsförbindelse/separat remiss till Psykologitiimi Päämäärä
och biskopsmötets kansli, och teologie magistern anmäler sig till Psykologitiimi Päämääräs
anlagsprövning. Deltagarens andel av deltagaravgiften är 78 euro (inkl. moms 24 %). Avgiften betalas före anlagsprövningen (ta kvittot med dig till anlagsprövningen).

2) Av vägande skäl kan en ny arbetspsykologisk anlagsprövning göras enligt domkapitlets bedömning när en teologie magister ansöker om prästvigning.
→Domkapitlet sänder en betalningsförbindelse/separat remiss till Psykologitiimi Päämäärä
och biskopsmötets kansli, och magistern anmäler sig till Psykologitiimi Päämääräs anlagsprövning. Finlands Evangelisk-lutherska kyrka betalar kostnaderna för anlagsprövningen.
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Genomförande och uppföljning av anlagsprövningen
Anlagsprövningen genomförs av Psykologitiimi Päämäärä Oy, telefon 050 407 2720, Verkahovi,
Verkatehtaankatu 4 B 104, 20100 Åbo, psykologitiimi@paamaara.com, www.paamaara.com. Biskopsmötet har det övergripande ansvaret för anlagsprövningen. Genomförandet utvärderas av en
särskild uppföljningsgrupp (Biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala,
anna-kaisa.inkala@evl.fi).

Anlagsprövningen i korthet
•

Man gör anlagsprövningen och deltar i Reflektionsdagen efter arbetspraktiken. Anlagsprövningen genomförs årligen av Psykologitiimi Päämäärä Oy i Åbo, Helsingfors och Joensuu.
Anlagsprövningen kostar 78 euro (inkl. moms 24 %) för studeranden. Den studerande betalar 15 % av kostnaderna och kyrkan 85 %. Prövningen kan genomföras på finska eller
svenska.

•

Anmälan senast 1.3.2022: evl.fi/opiskelijalle (Evl.fi/opiskelijalle > Teologian opiskelijoiden
soveltuvuustutkimus)

