
Tiedote – mistä on kysymys 

Sairaalapastorin eli sairaalasielunhoitajan tavannut potilas  

Väitöskirjan osatutkimus – Sairaalasielunhoitotyön asiantuntijuus potilaan 

näkökulmasta 

Pyydämme Teitä osallistumaan tähän tutkimukseen, jossa selvitetään potilaan näkemyksiä 

sairaalasielunhoitotyöstä, sen merkityksestä ja siihen liittyvästä asiantuntijuudesta. 

Sairaalasielunhoito tarkoittaa tässä tutkimuksessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

sairaalasielunhoitajien eli sairaalapappien toteuttamaa sielunhoitotyötä joko 

terveydenhuollon yksikössä tai kotona. (Ei seurakuntapapin toteuttamaa sielunhoitoa). 

Perehdyttyänne rauhassa tähän tiedotteeseen teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä 

tutkimuksesta. Tutkijan yhteystiedot ovat tiedotteen lopussa.  

Tutkimuksen tarkoitus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää potilaan näkemyksiä 

sairaalasielunhoitotyöstä, sen merkityksestä ja siihen liittyvästä asiantuntijuudesta. 

Erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta on arvioinut tutkimussuunnitelman ja 

antanut siitä puoltavan lausunnon. 

Tutkimukseen osallistumisen kriteerit 

Tutkimukseen osallistumisen kriteerinä on, että Te olette potilaana saaneet tukea 

sairaalasielunhoitajalta eli sairaalapapilta ollessanne sairaalassa tai kotihoidossa. Lisäksi 

että Te olette täysi-ikäinen, Teillä ei ole muistisairautta ja terveydentilanne mahdollistaa 

tutkimukseen osallistumisen.  

Tutkimuksen kulku 

Voitte osallistua tutkimukseen vastaamalla tähän kyselylomakkeeseen. Vastaaminen 

kyselyyn toimii Teidän tietoisena suostumuksenanne osallistua tutkimukseen. Keräämme 

lisäaineistoa tutkimukseen haastattelemalla siihen halukkuutensa antaneilta. Lupa 

haastatteluun kysytään kyselylomakkeen lopussa.  

Haastattelut äänitetään jatkokäsittelyä varten. Äänitteet kirjoitetaan auki. Äänitteisiin tai 

auki kirjoitettuun tekstiin ei tule nimeä eikä muita tunnistetietoja. Haastattelun toteuttaa 

ja analysoi tutkija. Haastatteluaineistoa voidaan käyttää myöhemmin samaa aihetta 

käsittelevään tutkimukseen. Siinä tapauksessa tutkija on uudelleen yhteydessä Teihin ja 

Teiltä pyydetään lupa aineiston käyttämiseen. Teitä koskevat tunnistetiedot eivät tule 

missään vaiheessa esiin tutkimuksessa.  

Tutkimukseen liittyvät hyödyt sekä mahdolliset riskit ja haitat 

On mahdollista, että tähän tutkimukseen osallistumisesta ei ole Teille hyötyä. Tutkimuksen 

avulla pyritään kuitenkin selvittämään potilaan näkemyksiä sairaalasielunhoitotyöstä, 

sen merkityksestä ja siihen liittyvästä asiantuntijuudesta. Saadun tiedon avulla 

sairaalasielunhoitajan työtä ja asiantuntijuutta voidaan kehittää, niin että se tukisi 

potilasta parhaalla mahdollisella tavalla.  

Henkilötietojen käsittely ja tietojen luottamuksellisuus 



Henkilötietojanne ei käsitellä tutkimusta varten muilta osin, kuin että ne ovat taustatietona 

kyselylomakkeessa. Tutkimuksessa rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen 

kannalta välttämättömiä tietoja. Teistä kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään 

luottamuksellisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön edellyttämällä 

tavalla. Tutkimusaineisto ja Teidän tietonne sen osana myös analysoidaan koodattuina, 

jolloin yksittäinen henkilö ei ole niistä suoraan tunnistettavissa ilman erillistä koodiavainta. 

Lopulliset tutkimustulokset raportoidaan ryhmätasolla. Yksittäisen tutkittavan 

tunnistaminen ei ole mahdollista tutkimustulosten julkaisuista tai selvityksistä.  

Vapaaehtoisuus  

Tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voitte kieltäytyä siitä tai keskeyttää 

tutkimuksen, milloin tahansa tutkimuksen aikana syytä ilmoittamatta ilman, että siitä koituu 

Teille mitään haittaa. Tutkimuksesta kieltäytyminen tai sen keskeyttäminen ei vaikuta 

oikeuteenne saada tilanne edellyttämää hoitoa.  

Tutkimuksen kustannukset ja taloudelliset selvitykset 

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota. Tutkijalle ja muulle henkilökunnalle 

maksetaan erillinen korvaus tutkimuksen tekemisestä.   

Lisätiedot ja tutkijoiden yhteystiedot 

Mahdollisia kysymyksiä tutkimuksesta pyydämme teitä esittämään seuraaville henkilöille:  

 

Tutkimuksesta vastaava henkilö: 

Anna Liisa Aho, dosentti, TtT, Tampereen Yliopisto 

puh. +358 40 190 1448, sähköposti anna.l.aho@tsaff.uta.fi 

 

Tutkija: 

Virpi Sipola, TM, TtM, jatko-opiskelija, Tampereen Yliopisto 

puh. +358 50 514 2125, sähköposti virpi.sipola@evl.fi 

 

Käsitteet: 

Sairaalasielunhoito tarkoittaa tässä tutkimuksessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

sairaalasielunhoitajien toteuttamaa sielunhoitotyötä terveydenhuollossa. 

Sairaalasielunhoitajalla tarkoitetaan tässä kyselyssä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

sairaalapappia tai lehtoria (ei seurakuntapappi). 

Sairaalapappi on teologian maisteri, hänellä on tehtävään psykologisin testein todettu 

soveltuvuus ja sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus 60 op. Usein sairaalapapilla on 

työnohjaajan koulutus sekä psykoterapeutin koulutus. Sairaalasielunhoidossa ihminen 

nähdään kokonaisuutena, huomoiden fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja spirituaaliset 

tarpeet. Sairaalapappi kunnioittaa potilaan, läheisen ja hoitohenkilökuntaan kuuluvan 

vakaumusta. Sielunhoitoa voidaankin kuvata vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi 

tueksi. Sairaalapappeja työskentelee terveydenhuollossa noin 120 henkilöä.  
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