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Työpsykologisen soveltuvuustutkimuksen järjestäminen vuonna 2022
Hyvä teologian opiskelija,
Olet opinnoissasi edennyt seurakunnassa suoritettavaan työssäoppimisjaksoon ja sitä seuraaviin vaiheisiin, joita ovat:
-

työpsykologinen soveltuvuustutkimus,

-

soveltuvuustutkimuksen tulosten ja papin työn reflektiopäivät sekä

-

Kirkon työhön opiskelevien seminaari eli ns. KiTOS-päivä

Tämä opiskeluaikana alkava kokonaisuus on osa kirkon pastoraalikoulutusta.
Soveltuvuustutkimuksen suorittaminen on edellytys pappisvihkimykselle tai lehtorin oikeuksien saamiselle. Sen olennainen osa on hiippakunnan opiskelupaikkakunnalla järjestämä Soveltuvuustutkimuksen tulosten ja papin työn reflektiopäivät sekä eri alojen opiskelijoita kokoava Kirkon työhön opiskelevien seminaari eli KiTOS-päivä. Edellä mainitut vaiheet muodostavat kokonaisuuden, johon sinun
odotetaan osallistuvan.

Tukea ammatilliseen kehittymiseen

Soveltuvuustutkimuksen tavoitteena on antaa sinulle
•

mahdollisuus arvioida soveltuvuuttasi papin työhön työpsykologisista lähtökohdista

•

välineitä itsetuntemuksen syventämiseen, persoonalliseen kasvuun ja itseohjautuvuuteen ammatillisessa kehittymisessä

•

aineksia, kun pohdit papin työtä ja kutsumusta omalla kohdallasi.

Papin keskeisiä tehtäviä ovat julistus, jumalanpalvelus, kirkon pyhät toimitukset, kasvatus ja sielunhoito. Soveltuvuustutkimuksessa kartoitetaan niitä ominaisuuksia ja valmiuksia, joita pappi työssään
tarvitsee. Näitä ovat mm.
•

realistinen itsetuntemus ja omien voimavarojen tunnistaminen

•

vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiudet: empatiakyky, valmiudet itsensä ilmaisemiseen ja toisten
kuunteluun, valmiudet toimia työyhteisön jäsenenä
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•

työn hallinta- ja kehittämisvalmiudet

•

valmiudet ottaa vastaan erilaista palautetta ja paineensietokyky sekä

•

yksilölliset kehittämisalueet ja mahdollisuudet.

Työn edellyttämät valmiudet kehittyvät vähitellen. Soveltuvuustutkimuksen tarkoituksena on selvittää
opiskelijalle, mikä on hänen työpsykologinen soveltuvuutensa tutkimushetkellä suhteessa papin työn
vaatimuksiin ja antaa aineksia omien edellytysten ja kehittämishaasteiden työstämiseen. Soveltuvuustutkimus on luonteeltaan ohjaava ja osa laajaa kirkon rekrytointi- ja valintaprosessia, jossa kuljetaan
kohti päätöstä vokaatiosta.

Papin ammatissa tarvittavaa osaamista on kuvattu kirkon ammattien yhteisessä ja papin ydinosaamiskuvauksessa, jotka löytyvät osoitteesta kirkonydinosaaminen.fi (tai evl.fi/ydinosaaminen)

Ilmoittautuminen soveltuvuustutkimukseen
Soveltuvuustutkimukseen osallistutaan työssäoppimisjakson jälkeen. Ilmoittaudu vuoden 2022 soveltuvuustutkimukseen ennen 1.3.2022 Evl.fi/opiskelijalle-sivuilta löytyvällä lomakkeella (Evl.fi/opiskelijalle > Teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimus). Samalla ilmoittaudut myös Soveltuvuustutkimuksen tulosten ja papin työn reflektiopäivään sekä KiTOS-päivään.
Soveltuvuustutkimuksen toteuttaa Psykologitiimi Päämäärä Oy Helsingissä, Joensuussa ja Turussa.
Voit valita tutkimuspaikaksi opiskelupaikkakuntasi, mutta vaihtoehtoina ovat myös kaksi muuta kaupunkia. Voit tehdä tutkimuksen joko suomen tai ruotsin kielellä. Tutkimuksen toteutuksissa noudatetaan viranomaisohjeistuksia, joten muutokset ovat mahdollisia.
Suomen kielellä tutkimukset tapahtuvat seuraavina ajankohtina:
•

Joensuu: ti 15.3., ke 16.3. ja to 17.3.2022, tutkimuspaikkana Rantakylän kirkon toimitilat.

•

Turku: Tutkimuksia tehdään joustavasti ja erikseen sovitusti Turussa. Tutkimuspaikkana Psykologitiimi Päämäärä Oy:n toimisto (Verkahovi, Verkatehtaankatu 4 B 104, katutaso, Turku).

•

Helsinki: ti 23.8., to 25.8., ti 30.8., to 1.9., ti 6.9. ja to 8.9.2022, tutkimuspaikkana Helsingin
tuomiokapitulin tilat (Bulevardi 16 B, Helsinki).

Ruotsinkielisen tutkimuksen ajankohta on:
•

Turku: ke 2.9.2022, tutkimuspaikkana Psykologitiimi Päämäärä Oy:n toimisto (Verkahovi, Verkatehtaankatu 4 B 104, katutaso, Turku).
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Tutkimusajankohta ja valmistautuminen tutkimukseen
Ilmoittautumisen jälkeen Psykologitiimi Päämäärä lähettää sinulle tutkimusajankohdan ja tiedotteen
tutkimuksen luonteesta, joka auttaa tutkimukseen valmistautumisessa. Jos saamasi tutkimusajankohta ei sovi sinulle, huomaa seuraavat asiat:
•

Mikäli haluat muuttaa sinulle varattua aikaa, ota yhteys Psykologitiimi Päämäärään. Jos muutat sinulle ennakkoon varattua tutkimusajankohtaa, varmista, että tulokset ovat käytettävissä
reflektiopäivässä. Kaikkien tutkittavien tulisi käydä soveltuvuustutkimuksessa vähintään kolme
viikkoa ennen reflektiopäivää.

•

Mikäli ilmoittautumisesi peruuntuu, sinun tulee ilmoittaa siitä Psykologitiimi Päämäärälle ja
hiippakuntaan, jonka alueella olet suorittanut tai suoritat työssäoppimisjakson. Tuomiokapituli
tarvitsee osallistumistietojasi Soveltuvuustutkimuksen tuloksen ja papin työn reflektiopäivää ja
KiTOS-päivää varten, joihin saat erillisen kutsun.

Sinä olet tutkimustulosten hyödyntäjä
Tutkimustulokset lähetetään vain sinulle: tutkimustulokset on tarkoitettu sinun käyttöösi ja hyödynnettäväksi, kun työstät urasuunnitelmiasi ja mietit ammatillisia vahvuuksiasi ja kehittämisalueitasi.

Saat tutkimustuloksen noin reilu viikko ennen Soveltuvuustutkimuksen tulosten ja papin työn reflektiopäivää. Näin sinulla on aikaa tarkastella saamaasi arviointia ja valmistautua reflektiopäivään. Reflektiopäivien tarkoituksena on avata psykologisen soveltuvuustutkimuksen tuloksia ja niiden merkitystä.

Tutkimustuloksiin sisältyy kaksi asiakirjaa, jotka ovat:
1. Kirjallinen palauteraportti tulosliitteineen
2. Tuomiokapitulille annettava osallistumistodistus, jonka liität myöhemmin vihkimysasiakirjoihin papiksi vihkimistä hakiessasi. Siinä ilmaistaan tutkimuksen kokonaistulos graafisessa
muodossa. Kokonaistulos kuvaa tutkimushetken tilannetta työpsykologisesta soveltuvuudestasi papin/lehtorin työhön ja työhön sisältyviin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Tämän lisäksi
osallistumistodistuksessa kuvataan graafisella kuviolla ne osa-alueet, joiden perusteella kokonaistulos on muodostettu. Nämä ovat:
•

sosiaaliset valmiudet, kyky vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen sekä kyky
eläytyä toisten ihmisen asemaan,

•

työn hallintaan ja kehittämiseen sekä työyhteisötaitoihin liittyvät valmiudet ja

•

psyykkinen kestävyys, tasapainoisuus ja joustavuus.
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Huomaa, että sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen palautekeskusteluun Psykologitiimi Päämäärän psykologin kanssa oppilaitospaikkakunnilla myöhemmin ilmoitettuina
ajankohtina. Keskustelu on mahdollista käydä myös puhelimitse. Käytä näitä mahdollisuuksia tutkimustulosten jäsentämiseen sekä omien ammatillisten tavoitteittesi suuntaamiseen.

Sinun tulee säilyttää osallistumistodistus itselläsi. Päämäärä säilyttää tuloksia 5 vuotta, jolloin sinun
on mahdollista palata tarvittaessa asiaan ja saada kadonneen asiakirjan tilalle uusi.

Osallistumistodistus ordinaatiovaiheessa
Tarvitset osallistumistodistusta liitteeksi, kun anot pappisvihkimystä tuomiokapitulilta. Ennen papiksi
vihkimistä tapahtuvissa ordinaatiokeskusteluissa osallistumistodistus antaa sinulle ja tuomiokapitulin
edustajalle lähtökohdan soveltuvuuden arvioimiseen työssä menestymisen ja jaksamisen näkökulmasta. Tuomiokapituli tarkastelee pappisvihkimystä anoneen soveltuvuutta ja soveltuvuustutkimuksen jälkeistä kehitystä mm. seuraavista näkökulmista:
•

teologinen perusosaaminen

•

soveltuvuus pappisvirkaan

•

työtehtävä luterilaisessa kirkossa ja

•

hengelliseen elämään ja kutsumukseen liittyvät kysymykset.

Tutkimuksen kustannukset
Opiskelijan oma maksuosuus on 78 € (sis. alv 24 %), joka suoritetaan ennen soveltuvuustutkimusta
(sähköinen tai paperikuitti mukaan soveltuvuustutkimukseen). Suurimman osan kustannuksista
(85 %) maksaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Soveltuvuustutkimuksen tulosten ja papin työn reflektiopäivät 2022
Ilmoittaudut päiviin samalla lomakkeella kuin soveltuvuustutkimukseen. Hiippakunta lähettää sinulle
ohjelman, josta käyvät ilmi tarkemmat tiedot. Reflektiopäivien ensimmäisenä päivänä on yhteinen
työskentely, jossa avataan soveltuvuustutkimuksen tuloksia ja niiden merkitystä. Jälkimmäisenä päivänä jokainen osallistuja käy henkilökohtaisen keskustelun kirkon työelämää edustavan työntekijän
kanssa. Keskustelussa on mahdollista peilata omia tuloksia, niistä nousseita kysymyksiä ja pohdintoja
asiantuntijan kanssa.
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Helsinki/Espoo (Helsingin yliopiston teologian opiskelijat viikolla 43)
•

Työelämäjakso Helsingin tai Espoon hiippakunnan seurakunnassa:
o

kaikille yhteinen päivä 24.10.2022 Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalo
(Kirkkoranta 2, Espoo).

o

Helsingin hiippakunnassa teologiharjoittelunsa suorittaneiden keskustelut 25.10.2022
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa (Bulevardi 16 B, Helsinki).

o

Espoon hiippakunnassa teologiharjoittelunsa suorittaneiden keskustelut 28.10.2022
Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa (Kirkkokatu 10, Espoo, 3. krs.)

Lisätietoja: hanna.paananen@evl.fi (30.6. asti) ja salla.poropudas@evl.fi (1.7. alkaen).
(Helsinki) ja pilvi.keravuori@evl.fi (Espoo)
•

Työelämäjakso Turun arkkihiippakunnan tai Tampereen hiippakunnan seurakunnassa:
o

kaikille yhteinen päivä 24.10.2022 Kirkon talossa Helsingissä (Eteläranta 8, Helsinki)
ja

o

henkilökohtaiset keskustelut 25.10.2022 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa (Bulevardi 16 B, Helsinki).

Lisätietoja: pauliina.jarvinen@evl.fi (Turku), tuulia.matilainen@evl.fi ja hannu.laukkonen@evl.fi (Tampere)
•

Työelämäjakso Kuopion, Lapuan, Mikkelin tai Oulun hiippakunnan seurakunnassa:
o

kaikille yhteinen päivä 27.10.2022
ja

o

henkilökohtaiset keskustelut 28.10.2022 Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa (Bulevardi 16 B, Helsinki).

Lisätietoja: juha.antikainen@evl.fi (Kuopio), jaakko.antila@evl.fi (Lapua),
eriikka.jankko@evl.fi (Mikkeli) ja paivi.liiti@evl.fi (Oulu)
•

Päämäärän henkilökohtaiset keskusteluajat opiskelijoille ovat Helsingissä marraskuussa 2022.
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Joensuu (Itä-Suomen yliopiston opiskelijat)
•

Soveltavat opinnot Kuopion, Lapuan, Mikkelin tai Oulun hiippakunnissa:
o

yhteinen työskentely 26.4.2022 klo 8–16 (Kuopio) ja 27.4.2022 (Mikkeli-Oulu)
ja

o

henkilökohtaiset keskusteluajat 27.4. 2022 (Kuopio) ja 28.4.2022 (Mikkeli-Oulu) Joensuun seurakuntakeskuksessa (Kirkkokatu 28, Joensuu).

Lisätietoja: juha.antikainen@evl.fi (Kuopio), jaakko.antila@evl.fi (Lapua),
eriikka.jankko@evl.fi (Mikkeli) ja paivi.liiti@evl.fi (Oulu).
•

Päämäärän henkilökohtaiset keskusteluajat opiskelijoille ovat Joensuussa huhtikuussa 2022.

Porvoon hiippakunta, (Åbo Akademi ja Helsingin yliopiston opiskelijat)
•

24.10.2022 Porvoon tuomiokapituli (Lukiokuja 2, Porvoo).
Lisätietoja: robert.lemberg@evl.fi

•

Päämäärän henkilökohtaiset keskusteluajat opiskelijoille ovat Turussa marraskuussa 2022.

Jos sinulla on este osallistua harjoitteluhiippakuntasi reflektiopäiviin, voit osallistua toisen hiippakunnan päivään. Ota tällöin yhteyttä vastuuhenkilöön (ks. yllä lisätietoja-kohta). Reflektiopäiviin osallistumista suositellaan siinäkin tapauksessa, että sinut olisi jo vihitty papiksi. Sovi hiippakuntasi kanssa,
miten toimit tällaisessa tapauksessa. Reflektiopäivistä lisää: Evl.fi/opiskelijalle.

KiTOS-päivät 2022
Tee työtä, jolla on tarkoitus • Minun työntekijäidentiteettini • Seurakuntatyön ihanne ja todellisuus •
Mitä kirkon työssä odotetaan? Myös hiippakunnittain järjestettävät moniammatilliset KiTOS-päivät
kuuluvat tähän samaan kokonaisuuteen. Kirkon työhön opiskelevien seminaarissa eli KiTOS-päivissä
pohditaan, millainen kirkko on työpaikkana ja voisiko kirkko olla sinulle tuleva työnantaja. Ilmoittaudut
päiviin tällä samalla lomakkeella kuin soveltuvuustutkimukseen. Hiippakunta lähettää sinulle ohjelman, josta käyvät ilmi tarkemmat tiedot.
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Päivien ajankohdat Ks. lisätietoa kitos.fi-sivut tai evl.fi/koulutuskalenteri
•

Espoon hiippakunta: 4.4.2022 Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntatalo (Kirkkoranta 2, Espoo).

•

Helsingin hiippakunta: 16.3.2022 ja 6.10.2022. Paikkana joko Tuomiokapituli (Bulevardi 16
B) tai Teams, ks. kitos.fi

•

Kuopion hiippakunta: 24.–25.11.2022, Pieksämäen Partaharju.

•

Lapuan hiippakunta: 11.4.–12.4.2022 Haapaniemen hiippakuntakartano.

•

Mikkelin hiippakunta: 2.–3.11.2022, Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju.

•

Oulun hiippakunta: 23.11.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin, ks. kitos.fi

•

Tampereen hiippakunta: 29.–30.3.2022, Pappilanniemen kurssikeskus, Sääksmäki/Valkeakoski.

•

Turun arkkihiippakunta: 24.–25.3.2022, paikka ilmoitetaan myöhemmin, ks. kitos.fi

Tutkimuksen toimeenpaneminen poikkeustilanteessa
Halutessaan voi arvioinnin uusia omalla kustannuksellaan, jolloin tutkittava maksaa tutkimuksen kulut
kokonaisuudessaan.
Tutkimus voidaan käynnistää myös seuraavissa poikkeustilanteissa:

1) Pappisvihkimystä on anonut teologian maisteri, joka ei ole opiskeluaikana osallistunut
työpsykologiseen soveltuvuustutkimukseen.
→Tuomiokapituli lähettää maksusitoumuksen/erillislähetteen Psykologitiimi Päämäärälle ja piispainkokouksen kansliaan, ja maisteri ilmoittautuu Psykologitiimi Päämäärälle tutkimukseen.
Tutkimukseen osallistujan maksuosuus on 78 € (sis. alv 24 %), joka suoritetaan ennen soveltuvuustutkimusta (sähköinen tai paperikuitti mukaan soveltuvuustutkimukseen).

2) Pappisvihkimystä anoneen teologian maisterin työpsykologista soveltuvuudenarviointia
koskeva tutkimus voidaan tehdä painavista syistä uudelleen tuomiokapitulin arvioinnin
perusteella.
→Tuomiokapituli lähettää maksusitoumuksen/erillislähetteen Psykologitiimi Päämäärälle ja piispainkokouksen kansliaan, ja maisteri ilmoittautuu Psykologitiimi Päämäärälle tutkimukseen. Soveltuvuustutkimuksen kustannukset maksaa Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Soveltuvuustutkimuksen toteutus ja seuranta
Soveltuvuustutkimuksen toteuttaa Psykologitiimi Päämäärä Oy, puhelin 050 407 2720, Verkahovi,
Verkatehtaankatu 4 B 104, 20100 Turku, psykologitiimi@paamaara.com, www.paamaara.com. Soveltuvuustutkimuksen kokonaisuudesta vastaa piispainkokous. Toteutusta arvioi Teologian opiskelijoiden
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soveltuvuustutkimuksen seurantaryhmä. Lisätietoja piispainkokouksen kanslia Anna-Kaisa Inkala
anna-kaisa.inkala@evl.fi.
•

Reflektiopäivät ja KiTOS-päivät: tuomiokapitulin vastuuhenkilö.

•

Soveltuvuustutkimuksen toteutus: piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala
anna-kaisa.inkala@evl.fi

Soveltuvuustutkimus kootusti
•

Soveltuvuustutkimukseen ja Reflektiopäivään osallistutaan työssäoppimisjakson jälkeen. Tutkimuksen toteuttaa Psykologitiimi Päämäärä vuosittain Helsingissä, Joensuussa ja Turussa.
Tutkimus maksaa opiskelijalle 78 € (sis. alv. 24 %, opiskelija maksaa 15 % ja kirkko maksaa
85 %). Tutkimuksen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä.

•

Ilmoittautuminen 1.3.2022 mennessä

•

Teologian opiskelijan papin koulutuspolkuun kuuluu lisäksi moniammatillinen KiTOS-päivä,
kirkon työhön opiskeleville suunnattu seminaari, joka järjestetään hiippakunnissa osana papin
koulutuspolkua.

•

Osoitteessa evl.fi/opiskelijalle löydät tietoa sekä soveltuvuustutkimuksesta että KiTOS-päivistä

