LIITE 1.
SIELUNHOITOTERAPEUTIN EETTISET OHJEET
Eettisten ohjeiden tarkoitus
Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n eettiset ohjeet luovat pohjan Suomen sielunhoitoterapeutit ry:lle
ja siinä mukana oleville sielunhoitoterapeuteille.
Eettisillä ohjeilla pyritään vaikuttamaan sielunhoitoterapeutin henkilökohtaiseen ja ammatilliseen
etiikkaan sekä parantamaan ja varmistamaan laatua. Tarkoituksena on auttaa sielunhoitoterapeuttia
pääsemään mahdollisimman hyviin tuloksiin, suojaamaan häntä virheiltä ja asiakkaita väärinkäytöksiltä. Kaikilta Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäseniltä edellytetään sitoutumista sielunhoitoterapeutin eettisiin ohjeisiin.
Raamatullinen perusta
Raamattu toimii uskon, elämän ja etiikan ylimpänä ohjeena ja toiminnan perustana.
Sielunhoitoterapeutti sitoutuu apostoliseen uskontunnustukseen ja elää henkilökohtaisessa suhteessa
Jeesukseen Kristukseen. Hän on vastuullinen Jumalalle, riippuvainen Pyhän Hengen voiman
vaikutuksesta sekä yhteydessä kristilliseen seurakuntaan tai kristilliseen yhteisöön.
Lähtökohtana on sisäistynyt omatunto. Terve syyllisyys toimii oman elämän selkärankana auttaen
toisen kärsimyksen myötätuntoisessa kohtaamisessa. Raamatun kehotus ”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi” on ohjeena. Kunnioitus ja arvostus nousevat tasavertaisuudesta. Sielunhoitoterapeutti on hoitosuhteen auktoriteetti ollen itsekin osallinen inhimillisestä
kärsimyksestä.
Sielunhoitoterapeuttien tehtävä
Sielunhoitoterapeutti pyrkii edistämään asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja hengellistä terveyttä ja
hyvinvointia. Hän suojelee ihmiselämää. Sielunhoitoterapeutti on toiminnastaan ensisijaisesti
vastuussa asiakkaalle, joka tarvitsee hänen apuaan.
Ammatillisuus
Riippumatta siitä, saako sielunhoitoterapeutti korvausta, sielunhoitoterapia on ammatillista
toimintaa, joka edellyttää vaadittavaa koulutusta.
Sielunhoitoterapeutin tulee kehittää ammattitaitoaan työnohjauksen avulla. Lisäpätevyyden
hankkimiseksi ja sielunhoitoterapian laadun varmistamiseksi hän kouluttautuu edelleen eri
menetelmin.
Sielunhoitoterapeutin tulee olla tietoinen omista rajoistaan ja toimia niiden sisällä. Siten
sielunhoitoterapeutti sitoutuu tarjoamaan vain pätevyyttään vastaavaa apua. Sielunhoitoterapeutin tulee huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.
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Asiakkaan kunnioittaminen
Sielunhoitoterapeutin tulee palvella kanssaihmisiään lähimmäisenrakkauden mukaisesti. Sielunhoitoterapeutin tehtävä on luoda turvallinen ja luottamuksellinen vastavuoroisen kunnioituksen
ilmapiiri.
Sielunhoitoterapeutti kunnioittaa omaa ja asiakkaan arvoa ja koskemattomuutta, asiakkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta sekä teologisia ja eettisiä näkemyksiä. Hän tukee asiakkaan vastuuta
itsestään ja päätöksistään. Sielunhoitoterapeutti ei aseta asiakkaalle uskonnollisia tai moraalisia
ehtoja.
Sielunhoitoterapeutti ottaa esille mahdolliset etu- ja rooliristiriidat ja pyrkii keskustelemaan niistä.
Sielunhoitoterapeutti ja kollegat
Sielunhoitoterapeutit tukevat toisiaan työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.
Sielunhoitoterapeutit kunnioittavat oman ja muiden ammattiryhmien edustajien asiantuntemusta.
He pyrkivät hyvään yhteistyöhön muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa.
Vaitiolovelvollisuus ja luottamuksellisuus
Sielunhoitoterapeutti sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen ja siihen, ettei luovuta saamiaan tietoja
kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan lupaa.
Sielunhoitoterapeutti varmistaa, että muistiinpanoja ja luottamuksellista tietoa ei pääse
ulkopuolisten käsiin, eikä hän käytä hyväkseen saatuja tietoja.
Valituskäytäntö
Kaikki sielunhoitoterapeuttien toimintaan kohdistuvat valitukset tulee esittää kirjallisena Suomen
sielunhoitoterapeutit ry:n hallitukselle/eettiselle toimikunnalle.
Lahdessa 14.01.2010
Suomen sielunhoitoterapeutit ry
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