SEURANTARYHMÄN

20.12.2016

ARBETSPSYKOLOGISK ANLAGSPRÖVNING 2017
Bästa teologie studerande
Du står inför en praktikperiod i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inom ramen för studierna
till teologie magister. Praktikperioden och den därpå följande arbetspsykologiska anlagsprövningen utgör en del av kyrkans pastoralutbildning som ordnas för dem som tänker söka tjänst som präst eller lektor.
Anlagsprövningen är obligatorisk för studerande som vill ansöka om prästvigning eller lektorsrättigheter.1
Helheten omfattar en reflektionsdag kring anlagsprövningens resultat och prästyrket, som hålls på studieorten efter anlagsprövningen, samt ett yrkesövergripande KiTOS-seminarium som ordnas inom stiftet.
Syftet med denna helhet är att ge dig stoff och stöd för reflektioner över ditt kall och din yrkesbana i kyrkans
tjänst. Du ska delta i alla olika delområden.

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.

Vid anlagsprövningen kartläggs egenskaper och färdigheter som är nödvändiga för den som ska sköta centrala
präst- eller lektorsuppgifter, bland annat förkunnelse, gudstjänst, kyrkans heliga förrättningar, fostran och själavård. De kunskaper som behövs i arbetet som präst anges i kärnkompetensbeskrivningen för präster som finns
på Sacrista (sacrista.evl.fi/utbildning > Kärnkompetens).
Målet med anlagsprövningen är att kartlägga olika färdigheter som krävs i präst- eller lektorstjänsten och att
ge underlag för utveckling av dessa. Sådana är följande:
 realistisk självkännedom och medvetenhet om de egna resurserna
 interaktiva färdigheter och samarbetsförmåga: empatisk förmåga, förmåga att uttrycka sig
och lyssna på andra, förmåga att arbeta i team
 förmåga att behärska arbetet och beredskap att utvecklas
Den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter ska bifoga ett intyg över utförd anlagsprövning till sin ansökan, Kyrkans författningssamling nr 113 1 §. Det som här står skrivet om prästtjänster gäller i tillämpliga delar även för lektorstjänster. Anlagsprövning
förutsätts också av teologie magistrar som tagit sin examen före 1.1.2005 och ansökt om prästvigning men inte har kunnat delta i den
arbetspsykologiska anlagsprövningen under studietiden. Se avsnittet Separat anlagsprövning i specialfall.
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beredskap att ta emot respons av olika slag och tåla press samt
individuella utvecklingsområden och möjligheter.

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

Anmälan till anlagsprövning
Kyrkostyrelsen har gett Psykologitiimi Päämäärä Oy i uppdrag att genomföra den arbetspsykologiska anlagsprövningen. Anmäl dig till anlagsprövningen 2017 före 1.3.2017. Anmälningsblanketten finns på utbildningssidorna i Sakasti eller i Sacrista (sakasti.evl.fi > Koulutus > Pastoraalikoulutus > Soveltuvuustutkimus
eller sacrista.evl.fi > Utbildning). Anmäl dig samtidigt till reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat
och prästyrket samt till KiTOS-seminariet.
Psykologitiimi Päämäärä ordnar anlagsprövning 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 svenska:
 Åbo: augusti-september 2017 på Psykologitiimi Päämäärä Oy:s kontor
Anlagsprövning på finska görs enligt följande (planerade) tidtabell:




Joensuu: 14–16.3.2017 i kyrkans lokaler i Rantakylä
Åbo: augusti-september 2017 på Psykologitiimi Päämäärä Oy:s kontor
Helsingfors: augusti-september 2017 i domkapitlets lokaler (Bulevarden 16 B).

När anmälningstiden gått ut skickar Psykologitiimi Päämäärä information om tidpunkten och prövningen till
dem som anmält sig. Vid ändringar vänligen observera:





Kontakta Psykologitiimi Päämäärä om du vill ändra den tid som reserverats för dig.
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, till
vilka du får en separat inbjudan.
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.

Prövningsresultaten och användningen av dem
Du som deltagit i prövningen är den som kan utnyttja resultaten. Prövningsresultaten är avsedda för ditt eget
bruk då du bearbetar dina egna styrkor och utvecklingsområden i yrket. Du får resultaten i form av två dokument som endast sänds till dig. Dokumenten är:
1. Skriftlig responsrapport med resultatbilaga
2. Intyg över deltagande i prövningen för domkapitlet, som fogas till vigningshandlingarna när du
ansöker om prästvigning.
Intyget visar resultatet som helhet i grafisk form med pildiagram, som beskriver din arbetspsykologiska lämplighet vid tidpunkten för prövningen för präst-/lektorsyrket och bl.a. för de expert- och chefsuppgifter som
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arbetet kräver. Dessutom visar deltagarintyget de delområden som totalresultatet består av. De delområden
som beskrivs med pildiagram är:
 sociala färdigheter, interaktionsförmåga, förmåga att uttrycka sig och leva sig in i en annan människas
situation
 förmåga att behärska arbetet och utvecklas samt
 psykisk uthållighet, jämvikt och förutsägbarhet.
Prövningsresultatet sänds till dig drygt en vecka före reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat
och prästyrket, så att du har tid att granska det och göra egna anteckningar. Syftet med reflektionsdagen är
att öppna upp resultaten av den arbetspsykologiska anlagsprövningen och resultatens innebörd.

Observera att du har möjlighet till ett individuellt responssamtal med en psykolog från Psykologitiimi Päämäärä på din studieort vid en tidpunkt som meddelas senare. Samtalet kan också
föras per telefon.
Ta vara på de här möjligheterna att analysera prövningsresultatet och utnyttja det för att ställa
upp dina egna yrkesmässiga mål!

Det är endast du och Psykologitiimi Päämäärä som har prövningsresultatet. Du ska spara deltagarintyget. Du
behöver det som bilaga när du ansöker om prästvigning hos domkapitlet. Dokumentet används inte
för något annat syfte. 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.
Intyget ger dig och domkapitlets representant någonting att utgå ifrån för att vid ordinationssamtalen före
prästvigningen bedöma dina förutsättningar att nå framgång i arbetet och orka med det. I det skedet tar man
fasta på den utveckling som skett efter anlagsprövningen. Domkapitlet gör en omfattande lämplighetsprövning på den som ansökt om prästvigning med hänsyn till bland annat
 grundläggande teologiskt kunnande
 lämplighet för prästämbetet
 arbetsuppgifterna i lutherska kyrkan
 frågor som berör kallelse till präst och det andliga livet

Kostnaderna för anlagsprövningen
Den studerandes andel av kostnaderna är 60 euro (inkl. moms 24 %). Avgiften betalas i samband med anlagsprövningen eller efteråt via bankgiro. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland betalar största delen (85 %) av
kostnaderna. Den studerande kan under studietiden delta i en ny prövning på egen bekostnad.

Reflektionsdagar kring anlagsprövningens resultat och prästyrket
Syftet med reflektionsdagar är att öppna upp resultaten av den psykologiska anlagsprövningen och resultatens
innebörd. Anmäl dig till dagar på samma blankett som till anlagsprövningen. Stiftet sänder dig ett program
med närmare uppgifter. Reflektionsdagar innebär både grupp process och ett personligt samtal med en anställd som företräder kyrkans arbetsliv (andra dagen). Under samtalet kan man tillsammans med en expert
diskutera de egna resultaten, frågor kring dessa och sådant man funderar över.
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Lärkkulla, Karis (Åbo Akademi och Helsingfors universitet)
 6.-7.10.2017 Borgå stift, närmare uppgifter: magnus.riska@evl.fi
Helsingfors (Helsingfors universitet)
Dagarna ordnas i lokalerna i Helsingfors domkapitel (Bulevarden 16 B, Helsingfors) förutom för Esbo stifts
del (Esbo domkapitel, Kyrkogatan 10, Esbo)
 23.–24.10.2017 Åbo ärkestift och Tammerfors stift
 24.–25.10.2017 Helsingfors stift,
 24.–27.10.2017 Esbo stift
 25.–26.10.2017 S:t Michels och Kuopio stift
 26.–27.10.2017 Uleåborgs och Lappo stift

Joensuu (Östra Finlands universitet)
 Praktik i S:t Michels och Kuopio stift: 10.–11.4.2017
 Praktik i Lappo och Uleåborgs stift: 19.–20.4.2017
Vi rekommenderar att du deltar i reflektionsdagen även om du redan är prästvigd. Avtala med ditt stift om hur
du ska göra. Mer om reflektionsdagen (på finska): www.kitos.fi

KiTOS-seminarier 2017
Tidpunkter för KiTOS-seminarierna stiftsvis:











Åbo ärkestift: 9.-10.5.2017 Viherlahti lägergård (Merimaskuntie 530, Naanatali), närmare
uppgifter: pauliina.jarvinen@evl.fi
Tammerfors stift: 6.-7.4.2017, Pappilanniemi, Sääksmäki, närmare uppgifter: hannu.laukkonen@evl.fi
Uleåborgs stift: 22.11.2017, Uleåborg, närmare uppgifter: matti.laurila@evl.fi och
raimo.paaso@evl.fi
S:t Michels stift: 24.–25.4.2017 S:t Michel, närmare uppgifter: paivi.erkkila@evl.fi
Kuopio stift: 26.–27.10.2017 Partaharju, närmare uppgifter: juha.antikainen@evl.fi
Lappo stift: 11.–12.4.2017 Haapaniemen hiippakuntakartano, Kuortane, närmare uppgifter:
jaakko.antila@evl.fi
Helsingfors stift: 19.4.2017 kl. 9.00–15, Alphyddans kyrka (Kotkankatu 2), närmare uppgifter
jaana.rantila@evl.fi
Esbo stift: 20.4.2017, domkapitlet i Esbo stift (Kyrkogatan 10, 02770 Esbo), närmare uppgifter: mika.nurmi@evl.fi
Borgå stift: 6.-7.10.2017 Lärkkulla, Karis, närmare uppgifter: magnus.riska@evl.fi

Läs mer om seminarierna på www.kitos.fi
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Separat anlagsprövning i specialfall
En prövning kan göras också i följande fall:
1) En teologie magister som inte har deltagit i en arbetspsykologisk anlagsprövning under sin
studietid har ansökt om prästvigning. Personen får en rekommendation från domkapitlet och anmäler
sig på basis av den till Psykologitiimi Päämäärä för prövning. Deltagarens andel av deltagaravgiften är
60 euro (inkl. moms 24 %). Avgiften betalas i samband med anlagsprövningen eller efteråt via bankgiro.
2) Av vägande skäl kan en ny arbetspsykologisk anlagsprövning göras enligt domkapitlets bedömning när en teologie magister ansöker om prästvigning. En arbetspsykologisk anlagsprövning som
görs på uppdrag av domkapitlet betalas av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Genomförande och uppföljning av anlagsprövningen
Anlagsprövningen genomförs av Psykologitiimi Päämäärä Oy, telefon 050 407 2720, Runsalavägen 11 A, 2.
vån., 20200 Åbo, psykologitiimi@paamaara.com, www.paamaara.com. Kyrkans utbildningscentral har det
övergripande ansvaret för anlagsprövningen. Genomförandet utvärderas av en särskild uppföljningsgrupp
(sekr. utbildningsplanerare Eeva Salo-Kopperi). Följande personer tar emot respons och ger närmare uppgifter:
 Kyrkans utbildningscentrals kurssekreterare Ulla Pyykkö, tfn 040 142 5176,
 e-post: ulla.pyykko@evl.fi
 Angående reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat och prästyrket samt KiTOS-seminarierna: den ansvarige vid domkapitlet


Genomförandet av anlagsprövningen: utbildningsplanerare Eeva Salo-Kopperi,
eeva.salo-kopperi@evl.fi

Anlagsprövningen i korthet
-

-

De studerande deltar i anlagsprövningen och reflektionsdagen kring anlagsprövningens resultat och
prästyrket efter sin praktikperiod. Anlagsprövningen genomförs årligen av Psykologitiimi Päämäärä Oy i
Åbo, Helsingfors och Joensuu. Den som deltar i prövningen betalar 60 euro (inkl. moms 24 %, den studerande betalar 15 % och kyrkan 85 %). Prövningen kan genomföras på finska eller svenska.
Anmälan före den 1 mars 2017 (sacrista.evl.fi > Utbildning eller sakasti.evl.fi > Koulutus > Pastoraalikoulutus > Soveltuvuustutkimus). Vägen till prästyrket för teologistuderande omfattar dessutom det yrkesövergripande KiTOS-seminariet för studerande till kyrkliga yrken. Seminariet ordnas i stiften som en
del av prästutbildningen.

