
 
Seksuaalineuvojakoulutus 30op & 
ESO-koulutus 15op, erityistä seksologista osaamista 
 vaativien ryhmien kanssa työskenteleville 

 
Aika ja paikka 
Syyskuu 2018–kesäkuu 2019 
5.9.–7.9., 1.10.–3.10., 26.11.–28.11.2018 
28.1–30.1., 25.2.–27.2, 28.3.–29.3, 24.4.–26.4., 20.5.–22.5., 3.6.–5.6.2019 
Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsussa.  

 
Koulutuskokonaisuuden laajuus on 45op ja lähiopetusta on yhteensä 26 päivää (klo 9.00–16.00). Koulu-
tuskieli suomi. Koulutukseen kuuluu opinto/seminaarimatka Helsinkiin, josta opiskelija itse vastaa matkus-
tus-, majoitus- ja ruokailukuluista. 
 
Kohderyhmät 
Koulutus on suunnattu sosiaali-  ja  terveydenhuollon,   kuntoutuksen, vammaistyön   sekä   nuorisotyön   
ja opetustoimen henkilöstölle, kasvattajille ja muille opintoja työssään tarvitseville. Hakijalla tulee olla sosi-
aali- tai terveysalan tai jonkin muun soveltuvan alan, vähintään korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opis-
toasteen tutkinto. 

 
Tavoitteet 
Koulutuksessa yhdistyvät 30op seksologian peruskoulutus (seksuaalineuvoja) sekä 15op ESO-opinnot, joissa 
suuntaudutaan erityisesti vammaisuuden moninaisuuden, vammautumisen, pitkäaikaissairauksien, harvinais-
ten sairauksien, vakavien sairauksien, neurologisten- ja psyykkisten ongelmien, sekä ikääntymisen huomioi-
miseen seksuaalineuvonnassa.  
 
Opiskelija saa hyvät valmiudet toimia seksuaalineuvojana kasvatus-, kuntoutus-, päihde- ja mielenterveys-, 
sosiaali- ja vammaistyössä. ESO-koulutus sisältää avusteisen seksin koulutusosion, jonka tavoitteena on, että: 
opiskelija ymmärtää mitä turvallinen seksissä avustaminen ja seksuaaliohjaus ovat. Opiskelija vahvistaa tieto-
taitojaan turvalliseen seksissä avustamiseen, seksuaaliohjaukseen sekä seksuaalisuuden huomioimiseen palve-
lupäätöksissä, työyhteisön toimintamalleissa ja henkilökohtaisen avun tilanteissa.   
 
Koulutus mahdollistaa seksologian jatko-opintoihin hakeutumisen. Koulutuksen suoritettuaan, opiskelija voi 
hakea Suomen seksologisen seuran seksuaalineuvoja (SSS) -nimikkeen auktorisointia, mikäli hän täyttää auk-
torisoinnilta muutoin vaadittavat kriteerit (ks. www.seksologinenseura.fi) 
 

Työskentelymuodot 
Koulutus sisältää seksuaalineuvonnan  teoria- ja menetelmäopintoja sekä SAR (Sexual Attitude 
Reassessment) opintoja. Kontaktiopetus koostuu luennoista, ryhmätöistä, harjoituksista, opiskelijan oman pro-
sessin ohjauksesta, vertaistyöryhmien ohjauksesta ja opinnäytetyön ohjauksesta. Koulutukseen sisältyy lisäksi 
16 tuntia ryhmätyönohjausta seksuaalineuvonnasta, Suomen seksologisen seuran kriteerit täyttävältä työnoh-
jaajalta. 

 
Etäopiskeluna koulutukseen kuuluu perehtymistä alan tutkimusraportteihin ja kirjallisuuteen, syventävä loppu-
työ, sekä vertaisryhmätyöskentelyä. Koulutuksen integratiivisessa viitekehyksessä hyödynnetään kuntoutuk-
sen, ratkaisukeskeisen, kognitiivisen, pariterapian, sekä tunnekeskeisen terapian perusajatuksia ja työmenetel-
miä. 
 
Koulutuksen sisältö 
Seksuaalisuuden kulttuurikuva (historia, kulttuuri, sosiologia, uskonto)   
Seksuaalisuuden kehittyminen (lääketieteellinen ja psykososiaalinen näkökulma) 
Seksuaalisuuden kohtaaminen (bio-psyko–sosiaalinen näkökulma) 
Seksuaalisuus elämänkaaren eri vaiheissa 
Seksuaalisuuden moninaisuus 

http://www.seksologinenseura.fi/


Seksuaalineuvonnan ja -terapian perusteita 
Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö 
Seksuaalihäiriöt ja -ongelmat         
Oman seksuaalisuuden työstäminen (SAR opinnot) 
Eettiset kysymykset 
Anatomia ja fysiologia 
Seksuaalineuvonnan ja ohjauksen menetelmät 
Elämänkriisit ja seksuaalisuus 
Seksuaalinen identiteetti ja orientaatio  
Monikulttuurisuus ja seksuaalisuus 
Seksuaalineuvonnassa huomioitava ajantasainen lainsäädäntö 
Seksuaalisuus ja sairaudet (pitkäaikais-, vakavat- ja harvinaiset sairaudet) 
Vammaisuuden ja sairastumisen haasteet/mahdollisuudet parisuhteelle ja perheelle 
Traumatisoitumisen vaikutus seksuaalisuuteen 
Seksuaalisuus ja vammautumisen moninaisuus 
Vammaispalvelut ja lainsäädäntö 
Kuntoutus ja seksin apuvälineet 
Avusteinen seksi 
 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Tanja Roth p. 040 9401967 
Koulutukseen ilmoittautuminen kirjallisella hakemuksella 31.8.18 mennessä sähköpostitse:  
tanja.roth@samat.kynnys.fi 
 
Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa lyhyesti miksi haet koulutukseen. Hakemuksessa tulee olla lisäksi yh-
teystietosi, ikäsi, pohjakoulutuksesi ja työkokemuksesi. 
 
Lopulliset valinnat koulutukseen tehdään hakemusten pohjalta, koulutukseen hyväksyminen vahvistetaan säh-
köpostitse 2.9.18 mennessä. 
 
Lisätietoa koulutuksesta: tanja.roth@samat.kynnys.fi tai hilkka.putkisaari@artera.info 
 
                                                                           Kouluttajat 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Tanja Roth, seksuaaliterapeutti (NACS), 
seksuaalikasvattaja (SSS), kuntoutuksen oh-
jaaja (Amk), tunnekeskeisen pariterapian pe-
ruskoulutus, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 
koulutuksessa. 

Tanjalla on vahvaa erityisosaamista kuntoutus/ 
seksologisesta työstä vammaisjärjestö Kynnys 
ry:ssä. Tanja Roth on Avusta ja ohjaa seksissä 
turvallisesti -oppaan kirjoittaja, asiantuntija 
joka toimii SAMAT -toiminnassa, terapeutti-
na ja kouluttajana. SETEKO- Kynnys ry. 

Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan opettaja 
(KM), sosionomi, psykoterapeutti, seksuaalitera-
peutti (NACS), auktorisoitu tunnekeskeinen pari-
terapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), sekä 
johdon- ja esimiesten työnohjaaja MASTER 
CSLE®. Kliininen seksologi ja psykoterapeutti- 
kouluttaja (VET) koulutuksessa. 

Hilkalla on vankka kokemus usealta työelämän 
osa-alueelta, mm. koulu-, lastensuojelu- ja kun-
toutus/terapiatyöstä. Tämän lisäksi hän toimii 
työnohjaajana ja kouluttajana. Artera Oy 
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