Seksuaalieettisen toimikunnan säännöt
1 Toimikunnan nimi, asema ja tarkoitus
Toimikunnan nimi on Seksuaalieettinen toimikunta (SET). Toimikunta on Suomen
seksologisen seuran (jatkossa myös “seura”) itsenäinen toimielin, jonka tarkoituksena on
antaa lausuntoja ja suosituksia seksologiseen työhön liittyvistä ammattieettisistä
kysymyksistä ja seksuaalioikeuksista.
2 Toimikunnan toiminta ja arvot
Toimikunta antaa lausuntoja ja suosituksia sille tiedoksi annetuista seksologian
ammattietiikkaa tai seksuaalioikeuksia koskevista tapauksista. Tapauksia toimikunnalle
voivat lähettää Suomen seksologisen seuran jäsenet tai ulkopuoliset henkilöt, mikäli
tapaukset koskevat seuran jäseniä. Lisäksi toimikunta tarjoaa eettistä konsultaatiota seuran
hallitukselle.
Toimikunta voi tarkoituksensa toteuttamiseksi laatia itsenäisesti lausuntoja ja suosituksia,
järjestää konsultaatiokokouksia, kutsua asiantuntijoita kuultavaksi, julkaista mietintöjä, tehdä
tai teettää selvityksiä sekä järjestää koulutusta ja tapahtumia.
Toimikunta huolehtii Seksologian ammattietiikan ohjeiston ylläpitämisestä ja
ajantasaisuudesta, sekä pitää listaa Suomen seksologisen seuran tekemistä
periaatekannanotoista ammattieettisissä asioissa. Toimikunnan toimintaa ohjaavat Suomen
seksologisen seuran toiminnan tarkoitus (sääntöjen 2§), Seksologian ammattietiikan ohjeisto
sekä Maailman seksuaaliterveysjärjestön Seksuaalioikeuksien julistus (kustakin viimeisimmät
versiot). Toimikunta huomioi näiden asiakirjojen lisäksi työssään ihmisoikeudet ja
ihmisoikeuslainsäädännön, kansalaisoikeudet, seksologian alan ammattikuntien eettiset
ohjeet sekä soveltuvilta osin muita lakeja, jotka koskevat seksologisen työn asiakkaiden
asemaa ja oikeuksia.
3 Toimikunnan kokoonpano
Toimikuntaan kuuluu 6–10 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Toimikunnan tulee olla
moniammatillinen ja sisältää etiikan, lainsäädännön ja seksologisen asiakastyön osaamista.
Suomen seksologisen seuran hallitus nimittää toimikunnan puheenjohtajan sekä hyväksyy
toimikunnan jäsenet puheenjohtajan esityksestä. Puheenjohtajan ja jäsenen toimikausi on 2
vuotta, ja perättäisiä toimikausia voi olla 3 (yhtensä 6 vuotta). Jäseniä voidaan täydentää
kesken toimikauden puheenjohtajan esityksestä seuran hallituksen hyväksynnällä.
Toimikunnan puheenjohtaja voi esittää toimikunnan jäsenen erottamista seuran hallitukselle,
mikäli jäsen toimii toimikunnan tai seuran sääntöjen vastaisesti tai osoittaa heikkoa
asiantuntemusta.
Ristiriitatilanteet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla toimikunnan puheenjohtajan,
seuran puheenjohtajan ja jäsenen kesken. Jos asia ei ratkea neuvottelemalla, Suomen
seksologisen seuran hallitus käsittelee sekä vahvistaa tai hylkää erottamisen. Hallitus voi
pyytää toimikunnan jäsenen kuultavaksi asiassa.

Seuran hallitus ei voi erottaa toimikunnan jäsentä ilman toimikunnan puheenjohtajan
esitystä. Hallituksen esille nostamat toimikunnan jäsenyyttä koskevat kiistat viedään
yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, mikäli ne eivät ratkea neuvottelemalla.
4 Toimikunnan kokoukset
Toimikunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa käsittelemään sille toimitettuja
lausuntopyyntöjä. Kokouskutsu lähetetään vähintään 14 päivää ennen kokousta. Toimikunta
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla.
Kokouksia voidaan järjestää myös sähköpostitse, etäkokouksina tai vastaavin
menettelytavoin.
Mikäli toimikunta on lausunnon sisällöstä tai muusta asiasta erimielinen, voidaan asia
ratkaista äänestämällä. Tällöin lausuntoon liitetään myös tiivistelmä hävinneestä esityksestä
ja äänet.
Mikäli toimikunnan käsittelyssä oleva asia koskee toimikunnan jäsentä tai hänen lähipiiriään,
on kyseessä olevan jäsenen jäävättävä itsensä käsittelystä. Jääviyteen liittyvän erimielisyyden
ratkaisee toimikunnan puheenjohtaja, ja mikäli erimielisyys koskee toimikunnan
puheenjohtajan jääviyttä, asian ratkaisee Suomen seksologien seuran hallitus.
5 Toimenpiteet
Toimikunta käsittelee sille tiedoksi annettuja seksologian ammattietiikkaa tai
seksuaalioikeuksia koskevia tapauksia. Toimikunta voi tehdä asianosaisille selvityspyyntöjä ja
järjestää kuulemisia.
Mikäli asianosainen ei vastaa selvityspyyntöön tai saavu kuulemiseen, toimikunta tästä
huolimatta jatkaa asian käsittelyä saatavilla olevin tiedoin.
Toimikunta antaa Suomen sekslogisen seuran jäseniä koskevista tapauksista lausunnon ja
tarpeen vaatiessa toimintasuosituksia. Ammattietiikkaa tai seksuaalioikeuksia koskevissa
rikkomuksissa toimikunta voi rikkomuksen vakavuuden mukaisesti antaa joko
huomautuksen (yksityinen), varoituksen (julkinen) tai esittää jäsenen erottamista Suomen
seksologisesta seurasta. Kaikki rikkomuksia koskevat toimintasuositukset annetaan tiedoksi
Suomen seksologisen seuran hallitukselle.
Toimikunta käsittelee myös yleisiä seksologian ammattietiikkaan ja seksuaalioikeuksiin
liittyviä tapauksia ja tulkintaongelmia. Niiden käsittelystä julkaistaan lausunto Suomen
seksologisen seuran viestintäkanavissa.
6 Vaitiolovelvollisuus
Toimikunnan jäseniä koskee vaitiolovelvollisuus lausuntopyyntöjen ja niihin liittyvien
aineistojen osalta. Toimikunnan jäsen ei saa paljastaa eikä luovuttaa eteenpäin
yksityishenkilöitä koskevia henkilötietoja, henkilön tunnistamiseen johtavia tietoja tai
muuten arkaluontoisia tietoja.

Vaitiolovelvollisuuden rikkominen voi johtaa toimikunnasta ja seurasta erottamiseen.
7 Toimikunnan sääntöjen muuttaminen ja toimikunnan lakkauttaminen
Suomen seksologisen seuran yhdistyksen kokous voi muuttaa toimikunnan sääntöjä 2/3
enemmistöllä seuran hallituksen tai toimikunnan esityksestä.
Suomen seksologisen seuran yhdistyksen kokous voi lakkauttaa toimikunnan 2/3
enemmistöllä seuran hallituksen tai toimikunnan esityksestä.

