FÅR TEOLOGISTUDERANDEN AUTOMATISKT ARBETE INOM KYRKAN?
Det finns tre teologiska fakulteter i Finland där man kan avlägga en examen som ger
behörighet för kyrklig tjänst. I år börjar ca. 300 nya studeranden studera på de teologiska
fakulteterna. Då det under de kommande åren går ca 150-200 teologer i pension per år,
verkar inte den framtida anställningssituationen oroväckande.
Kyrkan som arbetsgivare intresserar sig inte aktivt för dem som studerar teologi som
framtida anställda inom kyrkan och detta oroar Prästförbundets kommitté för
studentarbete. Kyrkan som arbetsgivare invaggar sig i tron att de teologiska fakulteterna
automatiskt producerar arbetskraft för kyrkan. Fakulteten ger teoretisk kunskap i teologi
och att tillägna sig denna kunskap kräver en insats från den studerande. För att kunna
tillägna sig den och tillämpa den krävs det att den studerande får arbetserfarenhet under
studietiden. Kontakten till det kyrkliga arbetet vägleder den studerande i sitt val av
framtida yrke. De studerandes viktigaste erfarenheter av kyrkan som arbetsgivare
kommer uttryckligen från studiepraktiken och från arbetet som sommarteolog under
studietiden. Prästförbundets kommitté för studentarbete frågar sig om de studerande som
avlägger examen kan vara motiverade, ivriga, människonära, teologiskt kunniga och
innovativa teologer, såvida de inte redan under studietiden får stöd genom de kontakter
till arbetslivet som de borde ha?
De studerande hoppas att också arbetsgivaren uppskattar det kapital som de får genom
studier och arbetserfarenhet. Om kyrkan som arbetsgivare inte är intresserad av dem som
studerar, tar teologerna anställning hos andra arbetsgivare. De studerande söker efter en
arbetsgivare, som har visat ett intresse för dem redan då de under studietiden sökte sin
plats i arbetslivet. Därför kan kyrkan som arbetsgivare inte vara passiv och vänta sig att
de teologer som blir färdiga automatiskt vill jobba inom kyrkan. Kyrkan måste vara
intresserad av dem som studerar teologi om den också i fortsättningen vill anställa
sakkunniga teologer – präster.
För mera information: Kommitténs för studentarbete ordförande Marjo Kiljunen
tel. 050-3473260, e-mail marjo.kiljunen@helsinki.fi, Finlands kyrkas prästförbund

