
Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus perustuu kokonaisvaltaiseen 
integratiiviseen hoitomalliin, jossa yhdistyvät psykoanalyyttinen teoria 
parisuhteesta ja sen haasteiden hoidosta, teoria mielen ja ruumiin 
seksuaalisuudesta, seksuaalisten ongelmien psykodynamiikasta,  
fysiologinen ja lääketieteellinen tieto seksuaalisista häiriöistä, kognitiiviset ja 
behavioraaliset interventiot sekä moniaistilliset harjoitukset yksilöille ja 
parille. 

Psykoseksuaaliterapiassa parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärrys 
mahdollistaa parin seksuaalisten ongelmien hahmottamisen osana 
puolisoiden yhteistä dynamiikkaa. Hoitosuhde luo turvalliset ja kannattelevat 
puitteet intiimien kysymysten keskustelevalle tutkimiselle ja työstämiselle. 
Psykoseksuaalihistoriaan ja parin dynamiikkaan perustuva parin ongelman 
määrittely mahdollistavat yhdessä tehtävän hoitosuunnitelman. Prosessin 
aikana parille räätälöidään yksilölliset harjoitukset, joiden vaikutuksista 
terapiassa keskustellaan. 

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille. Psykoterapeutin kyky tunnistaa, 
ymmärtää ja vastaanottaa seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia 
on edel lytys ni istä luonteval le puhumisel le, as ianmukaisel le 
psykoseksuaaliterapeuttiselle hoidolle yksilö- pari- ja ryhmämuotoisissa 
psykoterapioissa sekä tarvittaessa lääketieteelliseen konsultaatioon / 
hoitoon ohjaamiselle.Vuoden kestoisessa intensiivisessä prosessissa 
yhdistyvät teoriaopetus, oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, työssä heräävien 
kysymysten ryhmässä käsittely, erilaiset harjoitukset, luettava kirjallisuus ja 
artikkelin kirjoittaminen. Suhteessa Elävät Kuvat elokuvaseminaari kuuluu 
koulutusohjelmaan.  
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PSYKOSEKSUAALITERAPIAN 
TÄYDENNYSKOULUTUS PSYKOTERAPEUTEILLE 

III  
SUHTEESSA OY 2023 - 2024

ZOOM-ETÄKOULUTUS

10 SEMINAARIA 
Perjantaisin ja  
Lauantaisin klo 
9.00-16.00 

+  
Suhteessa Elävät 
Kuvat 
Elokuvia, luentoja, 
iltamat, paneeli  

23 koulutuspäivää 

LUENTOJA 

LUETTAVAA 
KIRJALLISUUTTA 

RUNSAAT 
KOULUTUS-
MATERIAALIT 

RYHMÄ-
KESKUSTELUJA  

KLIINISET 
SEMINAARIT 

OPPIMIS-
PÄIVÄKIRJA 

ARTIKKELIN 
KIRJOITTAMINEN 

Kouluttajat ovat 
psykoterapian, 
lääketieteen ja 
seksuaalisuuden 
erikoisasiantuntijoita   

PARISUHTEEN 
PSYKOANALYYTTINEN 
YMMÄRTÄMINEN JA 

HOITO 

1
MIELEN JA RUUMIIN 

SEKSUAALISUUS 
YKSILÖN ELÄMÄSSÄ 
JA PARIN SUHTEESSA 
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PSYKOEDUKAATIO 

HARJOITUKSET 
TEHTÄVÄT 
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20 - 22.1.2023  
Tutustuminen ja orientaatio koulutukseen 
Parisuhteen psykoanalyyttinen ymmärtäminen 
(huom. 3 päivää) (SA) 
• Kantanäky, Sisäinen Pari, PariTila 
• Psyykkinen kasvu ja kehitys: eriytymätön, 

kahdenkeskinen ja kolmenvälinen suhteessaolo 
• Tiedostamaton parisuhteessa: uskomukset, 

parinvalinta, projektiiviset prosessit  
• Seksuaalisuus voimavarana ja haasteena 
• Seksuaalisuudesta puhuminen 
• Seksuaaliset reaktiot ja vasteet 
• Seksuaalianamneesi 

17-18.2.2023 (SA)  
Parisuhteen ja seksuaalisuuden psykodynamiikka 
• Rakkaus - viha - intohimo 
• Halu - haluttomuus - seksittömyys  
• Häpeä, syyllisyys 
• Intiimiys - Autonomia - Valta 
• Läheisyys-Erillisyys 
• Tunteiden tunnistaminen, ilmaisu ja säätely  
• Addiktiot  
• Suhdetta vahvistavat harjoitukset 

17-18.3.2023 
Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus 
elämässä ja psykoterapiassa  
Teemu Kärnä 
• Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus  
• Sukupuoli-identiteetin diagnostiikka  
• Sukupuolenkorjaus                                         
Jussi Nissinen 
• Sateenkaari psykoterapiassa 

28-29.4.2023  
Seksuaalisuus elämänkaaressa (SA) 
• Psykoseksuaalinen kehitys 
• Hedelmällisyys ja seksuaalisuus (ehkäisy, raskaus, 

synnytys, keskenmeno, abortti, menopaussi) 
• Sairaudet, Ikääntyminen, Yksinäisyys 
• Psykoseksuaalinen sukupuu 

12-13.5.2023  
Seksuaalilääketiede I 
Leena Väisälä 
• Naisten seksuaalihäiriöt ja niiden hoito  
Psykoseksuaaliterapiaprosessi I (SA) 
• Hoitosuhteen luominen  
• Terapian arviointijakso 
• Moniaistilliset harjoitukset yksilölle 

9-10.6.2023 Seksuaalilääketiede II 
Riitta Rönkä 
• Miesten seksuaalihäiriöt ja niiden hoito 
Anu Parantainen 
• Seksuaaliongelmien fysioterapeuttinen hoito 

18-19.8.2023 
Psykoseksuaaliterapiaprosessi II (SA) 
• Psykoseksuaalisen ongelman määrittely 
• Psykoseksuaaliterapian hoitosuunnitelma 
• Moniaistilliset harjoitukset parille 
• Psykoedukaatio  
• Psykoterapian päättäminen 

1-2.9.2023    SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT 
Helsinki 

20 -21.10.2023 (SA) 
Hannu Säävälä 
• Tuhoava seksuaalisuus  
• Väkivalta ja seksuaalisuus  
Sanna Aavaluoma: 
• Seksuaaliset traumat ja parisuhde 

10-11.11.2023 
• Seksuaalietiikka 
• Suostumus ja vapaaehtoisuus suhteessa 
• Suru, luopuminen ja hyväksyntä, anteeksianto 
• Eroottinen transferenssi 
• Eettisyys psykoterapiasuhteessa 
• Riittävän hyvä seksi 

26-27.1.2024 
Päätösseminaari (SA) 
• Artikkelien esittely  
• Koulutuksen päätös 
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KOULUTUSOHJELMA:



KOULUTTAJAT  

Sanna Aavaluoma  
• Psykiatrian erikoissairaanhoitaja 
• Psykodraamaohjaaja, Työnohjaaja 
• Perhepsykoterapeutti Vet  
• Integratiivinen paripsykoterapeutti Et  
• Psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti ja 

kouluttaja  
• Psykoseksuaaliterapeutti                              

(Tavistock Relationships Lontoo) 
• Kliininen seksologi 

Teemu Kärnä  
• Psykiatrian erikoislääkäri 
• Kliininen seksologi 
• Sukupuolen moninaisuuden 

asiantuntijalääkäri 

Jussi Nissinen 
• Sosiaalipsykologi 
• Perhepsykoterapeutti 
• Seksuaaliterapeutti 

Anu Parantainen 
• Lantionpohjan fysioterapeutti 
• Uroterapeutti  
• Seksuaalineuvoja 
• TRE ohjaaja 

Riitta Rönkä 
• Urologian erikoislääkäri 
• Andrologi 
• Seksuaalineuvoja 

Hannu Säävälä  
• Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian 

erikoislääkäri 
• Psykoanalyytikko 
• Perheterapeutti 

Leena Väisälä  
• LL 
• Naistentautien ja synnytysten 

erikoislääkäri 
• Kliininen seksologi               
• Seksuaalilääketieteen asiantuntija 

(FECSM) 

SUHTEESSA ELÄVÄT KUVAT SEMINAARISSA 
ON LISÄKSI MUITA LUENNOITSIJOITA JA 
ASIANTUNTIJAPANELISTEJA 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ: 
• Seminaariluennot 
• Ryhmäkeskustelut 
• Työnohjaukselliset keskustelut 
• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen 
• Luettava kirjallisuus ja kirjalliset 

reflektiot luetusta.  
• Artikkelin kirjoittaminen itse valitusta 

seksuaalisuuteen liittyvästä aiheesta. 

AIKATAULUT 
• Perjantaisin klo 9.00 - 16.00 
• Lauantaisin klo 9.00 - 16.00 
• Suhteessa Elävät Kuvat seminaarilla on oma 

aikataulunsa  

KOULUTUSPALAUTETTA:  

”Koulutusprosessi kokonaisuudessaan oli 
enemmän kuin osasin edes odottaa.” 

”Ilmapiiri oli turvallinen, lämmin, kannustava.”

”Koulutus muutti jollain syvällä tavalla 
peruuttamattomasti itseäni psykoterapeuttina ja 
sitä kautta vaikuttaa ajan myötä työtapoihini.” 
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ILMOITTAUTUMINEN 

Koulutuspaikan voit varata sähköpostitse. 
Lisäksi lähetä tämän esitteen viimeisellä sivulla 
hakulomake allekirjoitettuna. Hakuaika on 
30.11.2022 asti, mutta koulutuspaikat täytetään 
hakemusten saapumisjärjestyksessä. Ryhmään 
otetaan korkeintaan 16 opiskelijaa. 

LISÄTIETOA 
www.suhteessa.fi 
posti@suhteessa.fi  

FACEBOOK 

Suhteessa Oy 
PariTila 
MuisTila 
Suhteessa Elävät Kuvat 

INSTAGRAM 
Suhteessa.fi 

BLOGIT 
Kotisivulta suhteessa.fi löydät Sannan blogit, 
joita lukemalla voi virittäytyä koulutuksen 
tunnelmiin.  
• Kirjoituksia SUHTEESSA olosta 
• SuhteelliSeksi 

KUSTANNUKSET 
• K o u l u t u k s e n k o k o n a i s h i n t a o n                    

2900 € + alv. 24 %  

• Koulutusmaksu laskutetaan kolmessa erässä. 

(tai sopimuksen mukaan) 

   (tammikuu, kesäkuu, marraskuu)  

• Hintaan sisältyy seminaariopetuksen lisäksi 

• Muistitikku runsaalla materiaalilla 

• Oppimispäiväkirja + kynä 

• Kirjat  

• Elämä Suhteel l iSeks i . K i r jo i tuks ia 

psykoseksuaalisuudesta 

• Kirjoituksia Suhteessa olosta 

• PariTila Parisuhteen psykoanalyyttinen 

ymmärtäminen ja hoito 

Osallistuminen edellyttää käytössä olevaa 
tietokonetta / tablettia ja verkkoyhteyttä. 
Koulutus toteutetaan Zoom-sovelluksessa, 
salasana lähetetään jokaiseen seminaariin 
erikseen. 
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KOULUTUKSEEN HAKU: 
Ilmoittaudu sähköpostitse 30.11.2022 mennessä  sekä lähetä 
allekirjoitettu hakemus osoitteeseen 

Suhteessa Oy Koskelantie 19 A 4, 00610 Helsinki 

Hakemuksessasi tulee olla: 

• Tämän esitteen lopussa oleva hakukaavake allekirjoitettuna 

• 2-3 sivun mittainen kirjoitus, jossa kuvaat ajatuksiasi parisuhteista 
ja seksuaalisuudesta sekä koulutukselle asettamistasi tavoitteista 
ja toiveista.

http://www.suhteessa.fi
http://suhteessa.fi


HAKUKAAVAKE 
PariTila Psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus 

 2023 

Varaa koulutuspaikkasi ilmoittautumalla sähköpostitse posti(a)suhteessa.fi Kirjoita lisäksi erilliselle 
paperille 2 - 3 sivua ajatuksistasi parisuhteista ja seksuaalisuudesta sekä koulutukselle asettamistasi 
tavoitteista ja koulutukseen liittyvistä odotuksistasi. Tulosta kertomuksesi ja lähetä se 30.11.2022 
mennessä tämän hakukaavakkeen kanssa osoitteeseen: Suhteessa Oy, Koskelantie 19 A 4, 00610 
Helsinki 

Allekirjoituksellani sitoudun osallistumaan koulutukseen ja sen kustannuksiin sekä annan luvan 
yhteystietojeni tallentamiseen koulutuksen ajaksi.  

Päivämäärä ja paikka ______________________________________________________ 

Allekirjoitus  _______________________________________________________ 

Nimen selvennys _______________________________________________________

NIMI

OSOITE

LASKUTUSOSOITE 
JOS ERI

PUHELINNUMERO

SÄHKÖPOSTI

PERUSKOULUTUS

PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 
(psykoterapiasuuntaus, 
valmistumisvuosi)

MUUT KOULUTUKSET

TYÖPAIKKA

TYÖTEHTÄVÄ
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