
Sairaalasielunhoidon Euroopan verkosto 

Julkilausuma – Sairaalasielunhoito muutosten keskellä  

Johdanto 

Tämän julkilausuman tarkoituksena on 

 
• herättää keskustelua Sairaalasielunhoidon Euroopan verkoston piirissä 
• auttaa terveydenhuollon organisaatioiden ja uskonnollisten yhteisöjen johtoa ja esimiehiä 

ymmärtämään paremmin sairaalapappien roolia ja heidän näkemyksiään 
• informoimaan terveydenhuoltoalan ja uskonnollisten yhteisöjen työntekijöitä 

sairaalasielunhoitotyön laaja-alaisuudesta ja sen suuntauksista Euroopassa. 

Tausta 

Sairaalapappien työ on muutosten keskellä, kun terveydenhuolto muuttuu nopeasti kaikkialla 
maailmassa. Muutos tarjoaa sairaalasielunhoitajille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti ja 
innovatiivisesti ”inhimillisten” terveydenhuoltojärjestelmien toteuttamiseen tarjoamalla kaikille 
mahdollisimman hyvää hengellistä hoitoa. 

Paras hengellinen hoito 

Muutoksen keskellä sairaalapappien täytyy olla ankkuroituneita työhönsä, jota heidän on tehtävä oman 
uskonsa, vakaumuksensa ja arvojensa mukaan. Sairaalapappien on jatkuvasti päivitettävä ammatillista 
osaamistaan. Heidän on myös pohdittava toimintaansa paitsi teologisesti ja hengellisesti, myös 
kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristönsä kannalta. Tällainen jatkuvasti syventyvä tietoisuus antaa 
mahdollisuuden rehelliseen ja avoimeen yhteistoimintaan muita maailmankatsomuksia ja uskontoja 
edustavien henkilöiden kanssa.   

Sairaalapapit ovat hengellisen hoitotyön erikoisasiantuntijoita, jotka tukevat työssään kokonaisvaltaista 
ihmiskuvaa ihmissuhteiden yhteisössä, johon kuuluvat potilaat, heidän läheisensä ja henkilökunta. 

Sairaalasielunhoitajat työskentelevät yhdessä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa 
rakentaen parantavaa yhteisöä, jonka perustana ovat eettisyys, merkityksellisyys ja eri uskonnoille 
yhteiset perusarvot, kuten rakkaus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus.   

Tutkimuksen välttämättömyys 

Hengellisen hoitotyön käytäntöjen arviointi ei ole helppoa, mutta tutkimustyö on välttämätöntä hoidon 
laadun parantamiseksi.  Siitä syystä Sairaalasieluhoitajien Euroopan verkosto edistää aktiivisesti 
tutkimusta sairaalasielunhoidon olennaisena osana. Tutkimuksella on mitattava mieluummin tuloksia kuin 
prosesseja. Jokaisen sairaalapapin on kehitettävä omaa työtään tuoreen tutkimustiedon valossa. 

Tutkimus on erottamaton osa nykyistä terveydenhuoltoa. Sairaalasielunhoitajien antaman hoidon pitää 
perustua käytäntöön tukeutuvaan tutkimukseen. Sairaalapapeilla on hyvät edellytykset tehdä narratiivista 
tutkimusta, sillä heidän työnsä ytimessä on potilaiden tarinoiden kuunteleminen ja niiden tulkitseminen. 
Papit voivat käyttää ja kehittää strategista kumppanuutta muiden terveydenhuollon tutkimusalojen 
kanssa.  

Tutkimustuloksia jakamalla informoidaan myös terveyspalveluiden tuottajia ja uskonnollisia yhteisöjä 
sairaalasielunhoidon roolista ja tärkeydestä, mikä on omiaan tukemaan sairaalasielunhoidon palveluita. 

Toimintakehotukset 

Jotta sairaalasielunhoidossa voidaan tarjota parasta mahdollista hengellistä hoitoa 

Kehotamme kaikkia sairaalapappeja seuraamaan nykytutkimusta ja kehittämään toimintaansa sen 
perusteella. Tutkimustyön johtajiksi tarvitaan sairaalapappeja, jotta korkeatasoisen tutkimustyön tulokset 
siirtyvät sairaalasielunhoitotyöhön. 



Terveyspalvelujen tarjoajien on vaadittava sairaalasielunhoitajia kehittämään toimintaansa 
nykytutkimuksen valossa ja myös tuettava tutkimustyötä tekeviä sairaalapappeja. 

Uskonnollisten ja vakaumuksellisten yhteisöjen on tuettava tutkimukseen perustuvia 
sairaalasielunhoidon malleja. 


