
 

Maisterin tutkinnon rakenne pääaineena pastoraalityö tai kristilliset opinnot, 90 op. 
Tutkinnossa täytyy olla vähintään 6 ainetta (45 op) tasolta 500 (kurssikoodi). 
Pohjaopintovaatimukset on otettu huomioon tutkintovaatimuksissa. 
 
TUTKINTORAKENNE 90 op 
Pakolliset aineet 15 op 
Pääaineopinnot 22,5 op 
Valinnaiset opinnot 37,5 op 
Itsenäinen ohjattu tutkimus 15 op 
****************************************************************************************************** 
 
PAKOLLISET AINEET 15 op 
RES401 Tutkimusmenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen, 7,5 op 
Lähdekirjallisuuden analysointi, synteesi ja lähdekriittisyys. Akateeminen kirjoittaminen ja 
tutkimusprosessi. Tutkimusmetodologiat ja niiden taustat. 
 
THE401 Kristillinen maailmankuva, 7,5 op  
Kristilliseen maailmankuvaan johtavat lähteet. Kristillisen maailmankuvan pääelementit ja niiden vaikutus 
yksilön ja seurakunnan elämälle ja tehtävälle. Jumalaa, luomista ja lunastusta koskevien oppien 
muodostuminen. 
 
PÄÄAINEOPINNOT 22,5 op 
PASTORAALITYÖ  
MIN401 Pastoraalityön perusteet, 7,5 op  
Pastoraalityön raamatullinen perusta. Elämänhistoria, hengelliset kokemukset ja palvelutyö. 
Pastoraalityön osa-alueet ja mallit. Seurakuntalaisen, pastorin ja yhteisön hyvinvointi. 
 
MIN502 Evankeliointi ja opetuslapseus, 7,5 op  
Evankeliointi ja opetuslapseuttaminen Raamatussa ja seurakunnan traditiossa. Opetuslapseksi 
kasvamisen prosessi. Työmuodot. Ulospäin suuntautuva työn osuus seurakunnan tehtävässä. 
 
MIN508 Seurakunnan istuttaminen, 7,5 op  
Seurakunnan  istutuksen historialliset, raamatulliset ja teologiset perusteet. Tarveperustainen 
yhteisökeskeinen seurakunnan istuttaminen. Lait ja rakenteet. Seurakuntien istuttamisen merkitys 
yhteiskunnassa. 
 



KRISTILLISET OPINNOT 
BIB502 Raamatun tulkinta nykykontekstissa, 7,5 op  
Raamatun tekstin ja kaanonin tutkimisen kriittisiä menetelmiä ja muita metodologisia lähestymistapoja. 
Raamatun tutkimuksen historiallinen kehitys. Raamatun lukutavat. 
 
BIB550 Synoptiset evankeliumit, 7,5 op  
Uuden Testamentin evankeliumien symbolismi, rakenne, tyyli, teologia ja retoriikka. Evankeliumien 
historiallinen, maantieteellinen ja yhteiskunnallinen tausta. Avainteemat. 
 
BIB511 Vanhan testamentin profeetat, 7,5 op 
Vanhan Testamentin profeettatraditioiden kehitys sosiaalisesta, historiallisesta ja teologisesta 
perspektiivistä. Raamatun tekstit ja Raamatun ulkopuoliset lähteet. Profeetan roolin kehitys 
testamenttien välisenä aikana, Jeesus-traditiossa ja alkuseurakunnan kaudella. 
 
ITSENÄINEN OHJATTU TUTKIMUS 15 op 
RES501 Pro Gradu -tutkielma valitulta pääainealueelta (15 op : 11500 sanaa)  
tai  
RES500 Päättötyö  7,5 op (5800 sanaa) + yksi aine pääaineopinnoista 7,5 op 
Tutkimussuunnitelma, tutkimusmetodologia ja tutkimuksen tekeminen. 
 
VALINNAISET OPINNOT 37,5 op 
BIB401 Raamattu¸7,5 op  
Raamatun avaintapahtumat ja –ideat. Raamatuntekstien tyylilajit. Vanhan ja Uuden Testamentin 
historialliset, sosiaaliset ja uskonnolliset taustat. Raamatun tekstien eksegeesi. 
 
LEA401 Johtajuus, 7,5 op  
Johtajuusteorioiden menneet ja nykyiset suuntaukset. Johtajuusroolit ja palvelutyö. Mitä johtajuus on ja 
miten johtajan tulisi toimia. 
 
BUS550 Hallinto lainsäädäntö ja etiikka, 7,5 op  
Hallinnon historiallinen, laillinen, eettinen ja teologinen konteksti. Johtokunnan rooli ja toiminta. Hallintoa 
koskevat ajankohtaiset kysymykset. Erilaiset hallintorakenteet ja -prosessit 
 
THE510 Teologia ja populaarikulttuuri, 7,5 op 
Televisio, elokuvat ja musiikki hermeneutiikan kohteena. Populaarikulttuurin ilmaisemat teologiset ja 
eettiset teemat. Jeesus-filmit. Pop-musiikki. Väkivalta ja ideologia. 
 
THE520 Seurakunta ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, 7,5 op 
Seurakunnan tehtävä ja sen merkitys yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle. Uskonnollisten 
yhteisöjen tavat vaikuttaa epäoikeudenmukaisuutta ja köyhyyttä sekä ympäristöongelmia 
tuottaviin/ylläpitäviin rakenteisiin. Avustustyö ja hätäapu. 


