
Eettinen toiminta ja uskonnonvapaus palveluksessa 

Oppituntikuvaus 

Kesto: 1 oppitunti 

 

Tavoitteet 

 oppijat saavat perustiedot oman joukko-osastonsa tukijärjestelmästä 

 oppijat tuntevat sotilaspapin mahdollisuudet auttaa eri tilanteissa, sekä tuntevat sotilaspapin 
luotettavana ja turvallisena henkilönä, jonka puoleen jokainen varusmies voi kääntyä aina  

 oppijat ymmärtävät, miksi ja millä tavalla sotilaspapit toimivat puolustusvoimissa sekä tuntevat 
toiminnan pääsisällön 

 oppijat tuntevat YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja uskonnonvapauden periaatteet ja niiden mukaisen 
toiminnan Puolustusvoimissa 

 oppijat saavat tiedot paikallisista käytänteistä uskonnonvapauteen liittyen 

 oppijat ymmärtävät eri vakaumusten ja kulttuurien merkityksen sotilaan henkisen ja eettisen 
toimintakyvyn osana 

 oppijat alkavat aktiivisesti luoda myönteistä ilmapiiriä ja sosiaalisia verkostoja omassa joukossaan 

 oppijat ymmärtävät henkisen ja eettisen toimintakyvyn merkityksen osana kokonaisvaltaista 
toimintakykyä 

 

Sisältö 

 motivointi alokasajan ja/tai sotilaselämän tuntemuksia konkretisoimalla 

 yhteishengen merkityksen korostaminen 

 varusmiesten kriisien ennaltaehkäiseminen ja tukitoimet 

 kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja tukitoimet 

 Sotilaspapin työn perusteet  

o perustana YK:n ihmisoikeuksien julistus, Suomen perustuslaki, uskonnonvapauslaki sekä 
Puolustusvoimien arvot ja normit 

o ihmiskuvan merkitys toisten ihmisten kunnioittamisessa, sotilaan ihmiskuva ja identiteetti, 

o myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja minäkuvan merkitys 

o sotilaspappi on tukena kaikille sotilasyhteisön jäsenille uskontokunnasta, aatteesta ja 
vakaumuksesta riippumatta 

o sotilaspapin osallistuminen henkisen ja eettisen toimintakyvyn koulutukseen, soveltuvat 
sisällöltään kaikille 

o toimintaohjeet sotilasyhteisön hartaustilaisuuksiin osallistumisesta  



 

 Sotilaspapin toiminta omassa joukko-osastossa 

o henkinen tuki ja sotilassielunhoito 

o paikalliset käytännöt (maininnat mahdollisuudesta rippikouluun ja kirkollisiin toimituksiin) 

o Uskonnonvapauden toteuttaminen (ml. eri uskonnollisten ryhmien käytänteet: Oikeus 
rukoushetkiin, paastoajan järjestelyt jne.) 

o kiusaamisen ja epäasiallisen käytöksen ehkäisy 

o varusmiespalvelus varusmiespappina tai -diakonina 

 

 Henkisen ja eettisen toimintakyvyn osa-alueiden herättely ja motivointi jatkotyöskentelyyn 

o sotilaan identiteetti 

o sodan eettisiset ongelmat, oikeutettu sota, sotilaan oikea ja väärä 

 

Toteutus 

Oppitunti pidetään auditoriossa / vast. joukko-osaston koosta riippuen perus- tai joukkoyksiköittäin. 

Oppitunnin pitäjän on tiedostettava oppijoiden lähtötilanne ja P-kauden aiheuttama elämänmuutos, jonka 

keskellä alokkaat ovat.  

Keskustelua, vuorovaikutusta ja älyllistä pohdintaa on syytä suosia ja hyödyntää mahdollisimman paljon.  

Tunnin on vastattava myös oppijoiden tiedollisiin tarpeisiin uskonnon harjoittamisen järjestelyihin liittyen 


