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Toiminnan yleistavoitteet 
Seksologinen seura edistää seksuaalioikeuksia ja seksuaaliterveyttä Suomessa. 
 
Seuran tavoitteena ja tehtävänä on toimia verkostojen luojana seksologian alalla niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti eri yhteisöjen, asiantuntijoiden ja Seuran jäsenten välillä. Seura toimii seksologian eri 
ammattitahojen toimijoiden yhteen kokoajana, tiedonvälittäjänä ja yhteistyön edistäjänä. Pyrimme 
tukemaan seksologian ammattilaisten ammatti-identiteettiä ja alan ihmisten työskentelyä erilaisissa 
toimintaympäristöissä. Toiminnan yleisenä tavoitteena on kehittää laaja-alaisesti seksologiaan 
liittyvän ammatillisen toiminnan edellytyksiä ja edistää sitä kautta seksuaalioikeuksia ja 
seksuaaliterveyttä Suomessa.  
 
Seksologisen Seuran hallituksen ja toiminnanjohtajan työn tueksi organisoidaan teemakohtaiset tiimit, 
jotka vastaavat seuran operatiivisten asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta.  
 
Tiimit toimivat seuraavilla teemoilla: 
1. Opetus ja koulutus 
2. Tiede ja tutkimus 
3. Ammatinharjoittamisen ja osaamisen moninaisuuden tuki 
4. Viestintä 
 
Vuoden 2023 tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan tarpeen mukaan 
koronarajoitukset. 
 
 
Toiminnan painopistealueet vuonna 2023 
 
 
1. Vuoden 2023 sääntömääräiset tapahtumat 
 
Seksologisen Seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Seuran uusien sääntöjen mukaisesti 
kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten, 
toimintakertomus- ja suunnitelma, tilinpäätös sekä tulevan vuoden budjetti sekä erovuorossa olevien, 
varsinaisten hallituksen jäsenten valinta. Kokouksessa käsitellään myös  muita ajankohtaisia asioita. 
Kokoukseen voi osallistua, hallituksen niin päättäessä tai olosuhteiden niin vaatiessa hybridinä, jolloin 
myös etäyhteydellä pääsee osallistumaan. 
 
 
2. Opetus ja koulutus  
 
Tavoite: Seura tarjoaa vuonna 2023 jäsenilleen kevätseminaarin ja ympärivuotisesti on suunnitteilla 
ajankohtaista täydennyskoulutusta.  
 
Toimenpiteet: Koulutustoimintaa kehitetään vuoden 2023 aikana niin, että se on helpommin 
saavutettavissa ja palvelee seuran jäseniä koko maan kattavasti. Seuran koulutuskalenteria päivitetään 
aktiivisesti vuoden kuluessa, tavoitteena vahvistaa seuran substanssi-sisältötuotantoa niin, että vuonna 
2023 teema-alue tuottaa esimerkiksi asiantuntijaluentoja, lyhytkoulutuksia verkkokursseina tai 
asiantuntijapuheenvuoroina.  



  
POpintopiirit voivat sisältyä edelleen koulutuskokonaisuuksiin, mutta voivat toteutua esimerkiksi koko 

maan laajuisina tapahtumina. Edellisten vuosien tavoin kouluttajiksi etsimme ansioituneita puhujia, 
joiden tuoma sisältö antaa koulutuksiin ja opintopiireihin lisää jäsentemme kaipaamaa laadullista 
sisältöä. 
 
Opetus- ja koulutusalueen toiminnasta vastaa Opetus- ja koulutusteeman tiiminvetäjä, joka kokoaa 
vuoden toiminnan sisällön yhdessä seuran hallituksen ja jäsenistön kanssa. Teema-alueen sisällöt 
nousevat seksologian alan ajankohtaisista teemoista ja jäsenten ehdottamista teemoista ja kasvattavat 
näin seuran jäsenien osaamista sekä tukevat keskinäistä tiedonvaihtoa. Tiimin perustehtävään sisältyy 
myös seksologian koulutuskysymykset, erityisesti mm. koulutuksen laadun vahvistamisen 
toimenpiteet. 
 
Vuonna 2023 pyritään järjestämään seksologian alan koulutustyöryhmän kokouksia seksologian alan 
yhtenäisten koulutuskriteerien ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. 
 
Tiimin vetäjä vastaa kokonaisuuden toiminnasta toiminnanjohtajalle ja toimii operatiivisena 
henkilönä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.  
 
Tavoitteena on, että etäyhteydet mahdollistavat jokaiselle jäsenelle osallistumisen koulutuksiimme, 
asuinpaikasta tai esteellisyydestä riippumatta. Seuralle hankitun Zoom-lisenssin myötä kykenemme 
varmistamaan, että koulutukset saapuvat jokaisen jäsenen ulottuville.  
 
 
3. Tutkimus ja tiede 
 
Tavoite: Tutkimus ja tiede teema-aluetta kehitetään vuoden 2023 aikana niin, että ajankohtaiset 
tiedelähtöiset tutkimustulokset lähtevät jalkautumaan käytäntöön vahvemmin, seuramme toimijoiden 
hyödyksi.  

Toimenpiteet: Tiimin toiminta kootaan tiiminvetäjän vastuulle, joka kokoaa sisältöä yhdessä seuran 
hallituksen ja jäsenistön kanssa. Tutkimuksen ja tieteen sisällöt nousevat seksologian alan 
ajankohtaisilta kansainvälisiltä foorumeilta, jäsenistön kiinnostuksen kohteista ja teemoista. Seuran 
jäsenistöä haastetaan tieteellisen tiedon esiin nostamiseen käytännön työn tueksi järjestämällä 
esimerkiksi seminaareja ja webinaareja.  

Seuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan kansainvälisiin seksologian alan konferensseihin. 
Tutkimus- ja tiede teema-alueen viestintää kasvatetaan ja tiimi toimii tiiviissä yhteistyössä 
tiedotuksesta vastaavan tiimin ja henkilöiden kanssa.  

Tiimin vetäjä vastaa kokonaisuuden toimeenpanosta toiminnanjohtajalle ja toimii operatiivisena 
henkilönä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 
 
Seksologinen aikakauskirja  
Seksologisen aikakauskirjan numero 5 toimitetaan vuoden 2023 aikana. Aikakauskirjan toimittaa 
tutkimusjaoksen toimikunta.  
 
4. Ammatinharjoittamisen ja osaamisen moninaisuuden tuki 

 
Ammatinharjoittamisen ja osaamisen moninaisuuden tuki on monipuolista. Ammattieettinen tiimi 
kootaan hallituksen toimesta ja vastaa eettisen ohjeistuksen toteutumisesta WAS:n eettisten ohjeiden 
mukaisesti. 

 



  
PEettisen pohjan varmentaminen 

Ammattieettinen tiimi kootaan valmistelemaan eettiset toimintaohjeet seuran jäsenten tueksi, 
ammatinharjoittajan sekä asiakkaiden turvaksi. Eettiseen ohjeistoon sitoudutaan samoin, kuin seuran 
jäsenet sitoutuvat WAS:n eettiseen ohjeistoon.  
 
5. Verkostojen vahvistaminen kotimaassa ja kansainvälisessä kentässä 

 
Pohjoismaiden yhteistyö on edelleen tärkeässä asemassa Seksologisen Seuran toiminnassa. Yhteistyö 
toteutuu osallistumalla NACS:n työryhmien ja hallituksen kokouksiin. NACS yhteistyössä 
ylläpidetään ja kehitetään yhtenäisiä koulutus- ja auktorisointikriteereitä yhteisesti sovittujen 
ammatillisten pätevyyskriteerien mukaisesti. Uusi hallitus nimeää yhteistyöhenkilöt NACSin 
työryhmiin. Vuoden 2023 NACS konferenssi järjestetään Oslossa 28.9.-1.10.2023.  

 
Eurooppa-yhteistyö 
European Federation of Sexology (EFS) järjestää joka toinen vuosi toteutuvan konferenssin. 
Seuraava konferenssi järjestetään Italian Bolognassa 2024. 
 
WAS-yhteistyö 
Osmo Kontula jatkaa World Association for Sexual Health (WAS) hallituksessa 2021-2025.  Hän 
osallistuu WAS:n hallituksen useisiin zoom-kokouksiin ja webinaareihin. Lisäksi hän jatkaa WAS:n 
seksuaalikasvatuskomitean puheenjohtajana ja seksuaalikasvattajien verkoston koordinaattorina.  
 
 

6. Auktorisointityö 
 
Auktorisointitehtävät 
Suomen Seksologisessa Seurassa toimii NACS-auktorisointityöryhmä ja seksuaalineuvojien ja 
seksuaalikasvattajien auktorisointiryhmä.  Ryhmä jatkaa jäsenten auktorisointia neljän pohjoismaisen 
nimikkeen ja niiden yhdessä sovittujen pätevyyskriteerien mukaisesti samoin kuin osallistumalla 
aktiivisesti tätä koskevaan NACS yhteistyöhön.    
 
Seuran kansallinen auktorisointityöryhmä seksuaalineuvojille ja seksuaalikasvattajille ja 
pohjoismainen NACS-auktorisointityöryhmä jatkavat toimintaansa yhteisesti sovittujen 
ammatillisten pätevyyskriteerien mukaisesti. 
 
NACS auktorisointityöryhmä Seksuaaliterapeutit NACS ja Kliininen Seksologi  
Auktorisointiryhmän toimikausi on 1.5.2021- 1.5. 2023. Hannu Piispanen (pj.), Leena Väisälä, 
Maarit Sinisaari-Eskelinen.  
 
Seksuaalineuvojien ja seksuaalikasvattajien auktorisointiryhmä  
Auktorisointiryhmän toimikausi on 1.5.2021-1.5. 2023. Työryhmän kokoonpano: Hilkka Putkisaari 
pj. Irma Tuisku ja Tuulia Kovanen.  
 
Työryhmät jatkavat aktiivisesti toimintaansa auktorisointihakuprosessien, hakemusten 
käsittelyaikojen ja nettisivuston ohjeistusten selkiyttämiseksi ja kehittämiseksi. 
Auktorisointityöryhmien kauden vaihtuessa paikat täytetään seuran sisäisen haun kautta.   
 
 
7. Viestintä 
 
Tavoite: Seuran toiminnasta, tavoitteista sekä meneillään olevista teemojen tilaisuuksista tiedotetaan 
aktiivisesti jäsenistöä sekä haastetaan laajempaa toimijajoukkoa mukaan yhteisiin tehtäviin. Vuoden 



  
P2023 tavoitteena on, että seuran asiantuntemus, osaamisen moninaisuus sekä teema-alueiden 

käynnistyminen onnistuu laajapohjaisen yhteistyön ja tiedonvaihdon kautta.  
 
Toimenpiteet: Viestintätiimi kokoontuu aktiivisesti ja toimittaa seuran uutiskirjeen sekä tiedottaa 
tapahtumista säännöllisesti mm. lähetettävän uutiskirjeen avulla. Viestinnässä hyödynnetään 
joustavasti digitaalisen median kanavia (nettisivut, facebook, jäsenkirjeet jne.) jotka ovat helposti ja 
ajantasaisesti koko jäsenistön saatavilla. Viestintätiimi tukee seuran nettisivu-uudistusta mm. 
sisällöntuotannon osalta. Viestintätiimi toimittaa tarvittaessa uutisia, tietoiskuja tai blogeja myös 
englannin kielellä. 
Tiimi vastaa seksologian alalla vaikuttavien ammattilaisten palkitsemisehdotusten  kokoamisesta.  

 
Viestintätiimin vetäjä tukee toiminnanjohtajaa ja hallitusta viestinnän tehtävissä, vastaa ajankohtaisten 
teemojen kokoamisesta tiimin jäseniltä sekä koostaa asiat mm. uutiskirjeisiin, tiedotteisiin sekä muihin 
viestintäkanaviin.  
 
 
 
 
Helsingissä 29.10.2022 
Suomen Seksologinen Seura ry:n hallitus  


