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Johdanto

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun 
estäminen on koko työyhteisön – työnanta-
jan ja työntekijöiden – yhteinen asia. Oikeu-
denmukainen johtaminen, päätöksenteon 
läpinäkyvyys ja ammatillinen työkäyttäyty-
minen ovat epäasiallisen kohtelun ehkäisyn 
perusta.

Työturvallisuuslain (28 §) mukaan työnan-
tajan on ryhdyttävä toimiin terveyttä hait-
taavan tai vaarantavan häirinnän ja muun 
epäasiallisen kohtelun poistamiseksi. 
Vaikka päävastuu on työnantajalla, työtur-
vallisuuslaki velvoittaa myös työntekijöitä 
välttämään toiseen kohdistuvaa terveyttä 
haittaavaa tai vaarantavaa häirintää ja 
muuta epäasiallista kohtelua.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely 
työpaikalla -julkaisun tarkoituksena on 
tukea työpaikkoja häirinnän ja epäasiallisen 
kohtelun ehkäisyssä ja käsittelyssä sekä 
näihin liittyvien toimintamallien ja -ohjei-
den laatimisessa. Julkaisussa määritellään 
keskeiset käsitteet ja kuvataan ammatilli-
sen työkäyttäytymisen periaatteita. Lisäksi 
annetaan toimintaohjeita epäasiallisen 
kohtelun varalle ja käsitellään erityisesti 

työnantajan toimintaa epäasiallisen koh-
telun selvittämisessä ja poistamisessa. 
Loppuosassa kerrotaan työsuojeluviran-
omaisen toiminnasta epäasiallisen kohte-
lun valvonnassa.

Mukana on esimerkkejä tilanteista, joita 
voidaan pitää epäasiallisena kohteluna 
ja jotka eivät sitä ole. Näin julkaisu toimii 
tukena, kun työntekijä tai esihenkilö arvioi-
vat, täyttääkö havaittu kielteinen toiminta 
epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit.

Julkaisu pohjautuu lainsäädännön ohella 
hyviin käytäntöihin, joita työryhmä toivoo 
otettavan käyttöön työpaikoilla.

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsit-
tely työpaikalla -julkaisu on suunnattu 
työpaikkojen johdolle, esihenkilöille, 
henkilöstöasioita hoitaville, työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöille, luottamusmiehil-
le ja työntekijöille sekä työterveyshuollon ja 
oppilaitosten käyttöön.

Työryhmä kiittää työsuojelun vastuu- 
alueiden edustajia avusta julkaisun 
viimeistelyssä.
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Työyhteisön toiminta kuntoon

puuttuminen asiaan on välttämätöntä, jotta 
ristiriita ei aiheuta toiminnalle häiriöitä tai 
yksilölle ongelmia.

Ammatillinen työkäyttäytyminen 
Ammatillinen työkäyttäytyminen ennal-
taehkäisee epäasiallisen kohtelun synty-
mistä. Sen perusta on vastuun ottaminen 
tavoitteiden saavuttamisesta, yhteisestä 
tekemisestä ja omasta työstä osana näitä. 
Olennaista on toimia työtä koskevien mää-
räysten, ohjeiden ja aikataulujen mukaises-
ti sekä tarjota ja pyytää apua oma-aloit-
teisesti. Epäasiallista käyttäytymistä ei 
hyväksytä työpaikalla missään muodossa.

Keskeinen osa ammatillista työkäyttäyty-
mistä on pyytää palautetta, arvioida omaa 
toimintaa ja kehittyä näiden pohjalta. 
Kriittinen palaute annetaan rakentavasti 
kahden kesken kasvokkain.

Työvuoron ja -päivän arkisilla kohtaamisilla 
on iso merkitys työyhteisön toimivuudes-
sa. Näitä ovat esimerkiksi tervehtiminen 
ja kuulumisten kysyminen sekä kiitoksen 
ääneen sanominen hyvästä työstä ja saa-
dusta avusta ja tuesta. Työssä noudatetaan 
muutoinkin hyviä käytöstapoja, esimerkiksi 
toisen yksityiselämään liittyviä asioita ei 
käsitellä, ellei tämä itse ota niitä esille.

Työyhteisön toimintaa edesauttavat koh-
tuullisten odotusten asettaminen toisille 
ja luottamus siihen, että toiset ovat lähtö-
kohtaisesti hyväntahtoisia. Keskinäinen 
luottamus ja arvostus ovat yhteistyön 
perusta. Sallivassa työyhteisössä arvoste-
taan erilaisia työskentelytapoja yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi, kunhan ne 
ovat yhteisesti sovituissa rajoissa.

Työnantajalla on oikeus organisoida työ, 
sisäinen toiminta ja muut työjärjestelyt 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Työnantajan 
edustajat huolehtivat toiminnan sujumisesta. 
Työyhteisön toiminnassa voi olla erilaisia 
häiriöitä ja ongelmia, joiden selvittäminen ja 
ratkaiseminen ovat työnantajan edustajien 
eli esihenkilöiden vastuulla. Työnantajan 
onkin huolehdittava siitä, että esihenkilöillä 
on riittävät valmiudet selviytyä tehtävästään.

Kun työyhteisössä esiintyy ongelmia ja häi-
riöitä, ne voivat johtua monista tekijöistä, 
kuten työn määrän, laadun ja aikataulun 
ongelmista, tiedonkulun ja yhteistyön 
katkoksista, työkuormitustilanteesta, 
työyhteisöön ja organisaatioon liittyvistä 
kuormittavista muutostilanteista, riittä-
mättömästä palautumisesta tai henkilö- 
ja osaamisresurssien puutteista. Myös 
kulttuurien yhteentörmäykset ja erilaiset 
käsitykset huumorista voivat aiheuttaa 
loukkaantumisia työyhteisössä.

Häiriöitä tulee 
aina selvittää työn 
näkökulmasta 

Työntekijöillä voi olla erilaisia työtapoja 
tai näkemyksiä työhön liittyvistä asioista. 
Nämä ovat luonnollinen osa työyhteisön 
toimintaa, ja niitä esiintyy kaikissa työyh-
teisöissä. Häiriöitä tulee selvittää aina työn 
näkökulmasta. Ongelmat eivät saisi henki-
löityä. Toimiva työyhteisö pystyy nopeasti 
reagoimaan tilanteeseen ja ratkaisemaan 
sen. Ellei näin tapahdu, esihenkilön nopea 
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Työhön liittyviä asioita, myös erimieli-
syyksiä, käsitellään ratkaisukeskeisesti ja 
arvostavasti niiden kanssa, joita tilanne 
koskee. Toisen näkökulmaa kuunnellaan 
läsnäolevasti ja tilaa antaen, huolimatta 
omasta tunnetilasta tai toisen henkilöstä, 
arvomaailmasta taikka mielipiteestä.

Kaikissa työyhteisöissä syntyy ajoittain 
tilanteita, joissa joudutaan arvioimaan, 
mikä olisi paras tai oikea tapa toimia. 
Ammatilliseen työkäyttäytymiseen sisältyy 
keskustelu ratkaisuvaihtoehdoista muiden 
kanssa.

Toimintaohjeet auttavat 
ennaltaehkäisyssä ja 
puuttumisessa 
Harva työpaikka välttyy työyhteisön 
häiriö- ja ristiriitatilanteilta. Toimivassa 
työyhteisössä osataankin varautua niiden 
ratkaisemiseen.

Työpaikan ohjeissa kuvataan tavoitelta-
va toimintatapa. Ne on hyvä valmistella 
yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. 
Ohjeet koskevat kaikkia työyhteisön 
jäseniä, ja ne ovat tärkeä osa uuden hen-
kilön perehdyttämistä, myös kausi- ja 
vuokratyössä. Ohjeita tulee myös kerrata 
säännöllisesti.

Käytössä voi olla esimerkiksi
	● ammatillisen työkäyttäytymisen säännöt
	● erimielisyyksien ja ristiriitojen käsittelyn 

periaatteet
	● palautteen antamisen periaatteet
	● toimintaohjeet häirinnän, epäasiallisen 

kohtelun ja syrjinnän varalle
	● työyhteisösovittelun ohjeistus.

 

Toimintaohjeita tulee 
kerrata säännöllisesti 
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Esihenkilöiden tulee seurata ja valvoa, että 
ohjeita noudatetaan. Ohjeiden noudatta-
matta jättäminen tarkoittaa säännön rikko-
mista tai työvelvoitteen laiminlyöntiä.

Muita ennaltaehkäisyn tapoja
Oikeudenmukainen johtaminen ja päätök-
senteon läpinäkyvyys ovat epäasiallisen 
kohtelun ehkäisyn perusta. Olennaista on 
myös kouluttaa ja valmentaa esihenkilöt 
epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn, 
havaitsemiseen ja poistamiseen.

Työnantajan tulee työturvallisuuslain 
mukaan selvittää ja tunnistaa riittävän 
järjestelmällisesti työstä, työajoista, työ-
tilasta, muusta työympäristöstä ja työolo-
suhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. 
Tässä tulee tarkastella myös sitä, liittyykö 
näihin ja työpaikan toimintakulttuuriin epä-
asialliselle kohtelulle altistavia tekijöitä.

Toimiva viestintä, vuorovaikutus ja tiedon-
kulku ennaltaehkäisevät työyhteisöhäiriöi-
den syntymistä. Samoin vaikuttavat palave-
ri- ja kokouskäytännöt, joissa toteutuu 
kuunteleminen, toisten näkemysten arvos-
taminen ja yhteinen keskustelu työstä.

Sisäisessä viestinnässä ja koulutuksessa 
kannattaa säännöllisesti nostaa esille esi-
merkiksi seuraavat asiat:

	● Häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua 
ei sallita.

	● Esihenkilöillä on oikeus ja velvollisuus 
seurata työyhteisön toimintaa ja puuttua 
haitalliseen työkäyttäytymiseen.

	● Jokaisen omalla toiminnalla on iso mer-
kitys epäasiallisen kohtelun ehkäisyssä.

	● On tärkeää, että jokainen omassa roo-
lissaan perehtyy työpaikan aineistoihin, 
jotka koskevat epäasiallisen kohtelun 
ennaltaehkäisyä ja käsittelyä.
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Oikeudet ja velvollisuudet työssä

Työntekijä
	● Työntekijän on tehtävä työnsä huolelli-

sesti työnantajan johdon ja valvonnan 
alaisena.

	● Työntekijällä on velvollisuus toimia 
annettujen ohjeiden mukaisesti ja ase-
mansa edellyttämällä tavalla.

	● Työntekijän on noudatettava työnanta-
jan työnjohto-oikeuden puitteissa anta-
mia ohjeita, neuvoja ja määräyksiä.

	● Työntekijän on vältettävä muihin työnte-
kijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta 
epäasiallista kohtelua työssä.

	● Työntekijällä on oikeus tasapuoliseen ja 
yhdenvertaiseen kohteluun.

	● Työntekijällä on oikeus siihen, että 
hänen epäasialliseksi kokemansa toi-
minta tai käyttäytyminen selvitetään 
mahdollisimman pian.

Työnantaja
Työnantajan toimivaltaa työpaikalla sää-
televät lait, normit ja hyvät tavat. Työn-
antajan työnjohto-oikeuteen kuuluvat 
töiden suunnittelu, tehtävien jakaminen, 
työn johtaminen ja valvonta. Työnantaja 
määrää tehtävien laadusta, laajuudesta ja 
työtavoista sekä menettelytavoista työssä. 
Työnantajan velvollisuus on huolehtia, 
että esihenkilöllä työnantajan edustajana 
on riittävät valmiudet sekä edellytykset 
ristiriitatilanteiden hallintaan ja puheeksi 
ottamiseen. Työnantajan tulee puuttua ris-
tiriitatilanteisiin ja työn sujumisen häi- 
riöihin mahdollisimman pian.

	● Työnantaja käyttää työpaikalla työnjohto- 
oikeutta, jonka perusteella hän johtaa ja 
valvoo alaistensa työtä.

	● Työnantajan on kohdeltava työntekijöi-
tään tasapuolisesti, ellei poikkeaminen 
ole perusteltua aseman tai tehtävän 
perusteella.

	● Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteil-
lään velvollinen huolehtimaan työnteki-
jöiden turvallisuudesta ja terveydestä 
työssä.

	● Työnantajan on perehdytettävä työnteki-
jä työhön ja työpaikan olosuhteisiin.

	● Työnantajan on tarkkailtava työtapojen 
turvallisuutta ja työyhteisön tilaa.

	● Työnantajan on tiedon saatuaan ryhdyt-
tävä toimiin työntekijään kohdistuvan 
häirinnän tai muun epäasiallisen kohte-
lun selvittämiseksi ja poistamiseksi.

	● Työnantaja ei saa kohdistaa työntekijöi-
hin häirintää eikä epäasiallista kohtelua.

	● Työnantajalla on oikeus antaa työhön 
liittyvää konkreettista palautetta 
työntekijälle.
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Keskeisiä käsitteitä 

Häirinnästä on kyse silloin, kun henkilö 
on järjestelmällisesti, toistuvasti ja pitkä-
kestoisesti painostavan, loukkaavan tai 
alistavan käyttäytymisen kohteena ja tästä 
aiheutuu hänelle terveyshaittaa. Toimijana 
voi olla työtoveri, alainen tai ulkopuolinen 
henkilö, esimerkiksi asiakas. Tilanteeseen 
voi liittyä myös työnjohto-oikeuden vää-
rinkäyttöä. Kyseessä on tapahtumaketju, 
jonka kuluessa henkilö ajautuu puolustus-
kyvyttömään tilanteeseen tai häneen koh-
distuu muita kielteisiä seuraamuksia. Häi-
rintä on yksi epäasiallisen kohtelun muoto 
mutta ei ainoa. Häirintää kutsutaan yleis-
kielessä usein työpaikkakiusaamiseksi.

Työturvallisuuslain 28 §:ssä kielletään 
terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttava 
häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu. 
Laissa ei kuitenkaan määritellä näitä käsit-
teitä. Kaikki työpaikalla esiintyvä kielteinen 
käyttäytyminen ei ole lain tarkoittamaa 
terveydelle vaaraa aiheuttavaa häirintää tai 
epäasiallista kohtelua.

Epäasiallinen kohtelu on lain, yleisen hyvän 
tavan tai omien työvelvollisuuksien vas-
taista käyttäytymistä tai toimintaa toista 
kohtaan työssä. Usein se on järjestelmäl-
listä ja jatkuvaa, mutta kyse voi olla myös 
yksittäisestä tapahtumasta. Kohteena voi 
olla kuka tahansa työyhteisön jäsen.
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Myös seksuaalinen ja sukupuoleen perustu-
va häirintä kuuluvat työturvallisuuslain  
28 §:n piiriin. Ne voivat olla myös tasa- 
arvolaissa kiellettyä syrjintää.

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan 
tasa-arvolaissa sanallista, sanatonta tai 
fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei- 
toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti 
tai tosiasiallisesti loukataan henkilön 
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta 
erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava 
ilmapiiri.

Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä 
tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää 
ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteel-
taan seksuaalista ja jolla tarkoitukselli-
sesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän 
henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja 
luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, 
nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Työsyrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa 
työnantaja asettaa ilman hyväksyttävää 
perustetta työnhakijan tai työntekijän 
epäedulliseen asemaan sellaisten seikko-
jen vuoksi, jotka liittyvät hänen henkilö-
kohtaisiin ominaisuuksiinsa, taustaansa 
tai yksityiselämäänsä. Työsyrjintään voi 
syyllistyä työnantaja tai työnantajan edus-
taja. Syrjivä teko voi kohdistua työpaikasta 
ilmoittamiseen, työhönottoon, työtehtäviin 
tai työoloihin. Epäasiallinen kohtelu ja 
työsyrjintä voivat olla samoja tai samankal-
taisia tekoja. 

Epäasiallinen kohtelu 
on lain, yleisen hyvän 
tavan tai omien 
työvelvollisuuksien 
vastaista käyttäytymistä 
tai toimintaa 
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Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä

Epäasiallista kohtelua eivät ole esimerkiksi 
seuraavat tilanteet:

	● työnantajan työnjohto-oikeuden perus-
teella tekemät asialliset päätökset, vaik-
ka tämä voidaan kokea epäasialliseksi 
tai ikäväksi

	● työnantajan työhön liittyvä asiallinen, 
kriittinenkin palaute

	● työnantajan kurinpidolliset toimenpiteet 
(esimerkiksi varoitus), kun niihin on ryh-
dytty asiallisin perustein

	● työnantajan määräämä tutkimus 
työkyvyn selvittämiseksi sen jälkeen, 
kun työnantaja on keskustellut työn-
tekijän kanssa työnteossa ilmenevistä 
ongelmista

	● ihmisten väliset työhön liittyvät näke- 
myserot ja erimielisyydet, vaikka ne 
koettaisiinkin loukkaavina

	● työhön ja työtehtäviin liittyvä pulmien 
ja ongelmien, esimerkiksi epäasiallisen 
kohtelun, yhteinen käsittely.

Seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan 
häirinnän tunnusmerkkejä on kerrottu 
Työturvallisuuskeskuksen julkaisemassa 
Ohjeistus seksuaalisen ja sukupuoleen 
perustuvan häirinnän ehkäisyyn ja toimin-
taan ongelmatilanteissa -julkaisussa.

Työhön ja työn tekemiseen liittyvää epä-
asiallista kohtelua voi olla

	● epäasiallinen työnjohto-oikeuden 
käyttäminen

	● nöyryyttävien käskyjen antaminen
	● sovittujen työehtojen muuttaminen lait-

tomin perustein
	● tiedonjaon ulkopuolelle jättäminen
	● toistuva perusteeton puuttuminen 

työntekoon
	● toistuva työn mitätöinti
	● työn laatu- tai määrävaatimusten perus-

teeton muuttaminen.

Vuorovaikutukseen liittyvää epäasiallista 
kohtelua voi olla

	● työyhteisön ulkopuolelle jättäminen
	● uhkailu, fyysinen väkivalta
	● yksityisyyden tai kunnian loukkaaminen
	● sukupuolinen häirintä tai ahdistelu
	● henkilön aseman, maineen, ominai-

suuksien, luonteenpiirteiden, ulkoasun 
tai yksityiselämän mustamaalaus tai 
panettelu, väärien tietojen levittäminen, 
julkinen nöyryyttäminen

	● perusteeton terveyden, työkyvyn ja mie-
lenterveyden kyseenalaistaminen.
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Toimintaohjeita epäasiallisen kohtelun 
tilanteisiin

Jos et ole varma, onko kyse työturvalli-
suuslaissa tarkoitetusta häirinnästä tai 
muusta epäasiallisesta kohtelusta, ota 
yhteyttä esimerkiksi työsuojeluvaltuutet-
tuun, luottamusmieheen tai esihenkilöön 
ja keskustele kokemuksistasi heidän kans-
saan. Voit olla myös yhteydessä työterveys-
huoltoon ja keskustella asiasta.

Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu
Jos epäasiallinen kohtelu jatkuu, ilmoita 
asiasta esihenkilöllesi. Ilmoituksen tulee 
olla riittävän yksilöity, jotta työnantaja voi 
puuttua asiaan. Kun esihenkilö on saanut 
ilmoituksen, hänen tulee selvittää asia. 
Tämä edellyttää pääsääntöisesti sen hen-
kilön nimen kertomista, jonka sanotaan 
toimivan epäasiallisesti. Mikäli et ilmoita 
nimeä, tämä rajoittaa olennaisesti esihen-
kilön mahdollisuuksia selvittää ja ratkaista 
asia. Sama koskee tilannetta, jossa et anna 
lupaa asian käsittelyyn omalla nimelläsi.

Jos epäilet tai koet joutuneesi 
epäasiallisesti kohdelluksi
Mikäli mahdollista, ilmoita aina ensin sinua 
loukanneelle henkilölle, että et hyväksy 
hänen toimintaansa. Kerro selkeästi ja 
konkreettisesti, mikä hänen toiminnassaan 
on mielestäsi epäasiallista. Pyydä lopetta-
maan tällainen käyttäytyminen tai toiminta. 
Jos et yksin uskalla ottaa yhteyttä, pyydä 
työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai 
muu työtoveri mukaan ja ilmoita asiasta 
tämän tukemana.

Mikäli mahdollista, 
ilmoita aina ensin sinua 
loukanneelle henkilölle, 
että et hyväksy hänen 
toimintaansa 
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Jos esihenkilösi ei ryhdy toimenpiteisiin 
ilmoituksesi johdosta, ota yhteyttä hänen 
esihenkilöönsä tai ylempään johtoon. 
Jos työpaikalla ei tällöinkään ryhdytä 
toimenpiteisiin asian selvittämiseksi, 
ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi tai 
työsuojeluviranomaiseen.

Jos epäasiallisesti kohteleva henkilö on 
oma esihenkilösi, ilmoita asiasta hänen 
esihenkilölleen. Tällöin ylempi esihenkilö 
antaa tarvittavia ohjeita sekä huolehtii sii-
tä, että epäasiallinen kohtelu loppuu. 

Voi olla aiheellista 
kirjoittaa muistiin 
tapahtumat (aika, 
sisältö, oma ja toisen 
toiminta) mahdollista 
jatkokäsittelyä varten 

Jos havaitset epäasiallista 
kohtelua, mutta et itse ole sen 
kohteena

	● Puutu mahdollisuuksien mukaan 
tilanteeseen.

	● Kerro tarvittaessa asiasta esihenkilölle 
ja työsuojeluvaltuutetulle.

Jos sinua epäillään 
epäasiallisesta kohtelusta

	● Kuuntele ja ota vakavasti toisen viesti, 
vaikka se voi aiheuttaa sinussa tunne-
kuohun tai torjuntareaktion.

	● Pyydä toista kertomaan tai tarkenta-
maan, mikä käyttäytymisessäsi on ollut 
epäasiallista.

	● Kerro tarvittaessa oma näkemyksesi 
asiasta, mutta älä vähättele tai mitätöi.

	● Ole valmis pyytämään anteeksi.

	● Lopeta epäasiallinen käyttäytyminen, 
jos syytös on aiheellinen.

	● Mikäli koet, että syytös on aiheeton, 
käänny esihenkilösi, työsuojeluvaltuute-
tun, ammattiliittosi tai työsuojeluviran-
omaisen puoleen.

Toimintaohjeita työnantajalle 
Epäasiallista kohtelua ei tule hyväksyä 
missään muodossa. Tilanne on selvitettävä 
viivytyksettä, riittävästi ja puolueettomasti 
ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Mahdolli-
set taustalla olevat työhön, työjärjestelyihin 
tai työolosuhteisiin liittyvät ongelmat on 
tärkeää selvittää ja pyrkiä ratkaisemaan.

Työnantajan tekemän selvityksen perus-
teella ryhdytään toimiin, joiden tavoitteena 
on saada epäasiallinen toiminta loppumaan 
ja muuttaa toiminta jatkoa ajatellen hyväk-
syttävälle tasolle. Tilanteen käsittelyssä on 
hyvä olla mukana sellainen esihenkilö, jolla 
on toimivalta tehdä ratkaisuja. Työnantajan 
tulee myös seurata, että vastaisuudessa 
työpaikalla toimitaan sääntöjen ja ohjeiden 
mukaan. Onnistunut ratkaisu ja siihen liitty-
vät konkreettiset toimenpiteet vahvistavat 
luottamusta työyhteisössä.

Epäasiallista kohtelua ei 
tule hyväksyä missään 
muodossa 

Jos työnantaja ei ryhdy riittäviin toimen-
piteisiin epäasiallisen kohtelun lopetta-
miseksi ja työntekijän terveys vaarantuu, 
työnantajaa tai hänen edustajaansa voi-
daan syyttää työturvallisuuden laiminlyömi-
sestä, jopa työturvallisuusrikoksesta. Mikäli 
kyseessä on seksuaalinen tai sukupuoleen 
perustuva häirintä, kyse voi olla myös 
tasa-arvolaissa kielletystä syrjinnästä.
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Tiedon saaminen
Työnantajan toimintavelvollisuus syntyy, 
kun hän saa asian tietoonsa. Tämä velvolli-
suus on työnantajalla aina riippumatta siitä, 
tapahtuuko epäasiallinen kohtelu työnteki-
jöiden kesken vai työntekijän ja esihenkilön 
välillä. Työnantajan on sekä työturvallisuus- 
että tasa-arvolain perusteella toimittava 
myös silloin, kun työntekijä on joutunut 
työssään seksuaalisen tai sukupuoleen 
perustuvan häirinnän kohteeksi.

Työnantaja voi saada tiedon epäasiallisesta 
kohtelusta muun muassa

	● työnantajan oman toiminnan tai tarkkai-
lun perusteella

	● epäasiallista kohtelua kokeneelta
	● työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmie-

heltä tai -valtuutetulta taikka muulta 
työyhteisön jäseneltä

	● työterveyshuollon kautta henkilön omal-
la suostumuksella

	● kehitys- tai lähtökeskusteluista
	● työilmapiirimittauksista tai muista työ-

yhteisöä koskevista selvityksistä.

Tilanteen selvittäminen 
Työnantajalla on velvollisuus selvittää kaik-
ki häirintään ja epäasialliseen kohteluun 
liittyvät ilmoitukset niin pitkälle kuin mah-
dollista. Tämä koskee myös tilanteita, jois-
sa epäasiallisesti toimivan henkilön nimeä 
ei kerrota. Tällöin ilmoituksen tehneelle on 
tärkeää kertoa, että nimen ilmoittamatta 
jättäminen rajoittaa merkittävästi työnan-
tajan toimintamahdollisuuksia selvittämi-
sessä ja tilanteen ratkaisemisessa.

Koska toimintavelvollisuus on työnanta-
jalla, työnantaja päättää selvittämisen 
tavasta ja siitä, ketkä osallistuvat selvit-
tämisvaiheeseen. Työnantajalla on oikeus 
käyttää apuna sisäisiä ja ulkoisia asian-
tuntijoita, esimerkiksi työterveyshuoltoa 
tai työyhteisösovittelijaa. Näissäkin tilan-
teissa kokonaisvastuu selvittämisestä on 
työnantajalla.

Työntekijä ei voi kieltäytyä oman asiansa 
selvittämisestä ja käsittelystä. Työnan-
tajan edustaja voi kutsua asianomaiset 
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joko osapuoli kerrallaan tai yhdessä sel-
vittämään tilannetta ja tapauksen kulkua. 
Keskustelu käydään luottamuksellisesti, ja 
tarkoituksena on saada selville tosiasiat. 
Jos työpaikalla on laadittu ammatillisen 
työkäyttäytymisen tai vuorovaikutuksen 
säännöt, työnantajan edustaja voi arvioida, 
onko tilanteessa toimittu niiden mukaises-
ti. Selvittämistä koskevista kokouksista on 
syytä laatia kirjallinen muistio. On tärkeää 
tiedostaa, että yhteinen kokous ei aina 
ole mahdollista. Esimerkiksi seksuaalisen 
häirinnän ilmettyä kohtaaminen kasvokkain 
voidaan kokea turvattomaksi.

Työntekijällä on oikeus tukihenkilöön 
selvittämisprosessin aikana. Tyypillisiä 
tukihenkilöitä ovat työsuojeluvaltuutettu ja 
luottamusmies.

Jos työnantajan tietoon on tullut useita 
epäasiallisen kohtelun tapauksia, työpai-
kalla tulee päivittää työturvallisuuslain 
mukainen vaarojen selvittäminen ja arvi-
ointi. Katso s. 8.

Jos tehty ilmoitus todetaan selvittämisen 
yhteydessä aiheettomaksi, työnantaja voi 
tarvittaessa käyttää työnjohdollisia keinoja.

Arviointi
Työnantajan tulee arvioida selvittämi-
sen perusteella, onko tilanteessa kyse 
häirinnästä tai muusta epäasiallisesta 
kohtelusta. Arviointi tehdään tosiasioiden 
perusteella, tapauskohtaisesti ja mahdol-
lisimman objektiivisesti. Lopputulos tulee 
kertoa osapuolille selkeästi. 

Arviointi tehdään 
tosiasioiden perusteella 

Jos lopputuloksena todetaan, että 
kyse on työturvallisuuslaissa kielletystä 
toiminnasta, työnantajan tulee ryhtyä 
riittäviin toimenpiteisiin sen lopettami-
seksi. Toimenpiteitä valittaessa työnte-
kijöitä tulee kohdella johdonmukaisesti ja 
tasapuolisesti.

Aina ei pystytä yksiselitteisesti toteamaan, 
oliko kyse työturvallisuuslain vastaisesta 
toiminnasta. Tällöin työnantajan on tärkeää 
kerrata osapuolille työpaikan toimintamal-
lit, ohjeet ja säännöt, esimerkiksi amma-
tillisesta työkäyttäytymisestä, kehottaa 
toimimaan niiden mukaisesti ja seurata 
tilannetta.

Toimenpiteet
Työnantajan on huolehdittava käytettävis-
sään olevin keinoin, että todettu häirintä tai 
muu epäasiallinen kohtelu loppuu.

Usein on tarkoituksenmukaista, että työn-
antaja kutsuu yksittäiskeskustelun jälkeen 
kummatkin osapuolet yhteiseen kokouk-
seen, jossa päätetään, miten osapuolten 
on toimittava työpaikalla jatkossa. Kokouk-
sesta on syytä laatia kirjallinen muistio, joka 
kuvaa kokouksen kulkua. Kokouksia voidaan 
tarvita myös useampia. Tällöin viimeisessä 
kokouksessa päätetään, miten jatkossa 
toimitaan. Jos yhteistä käsitystä ei synny, 
työnantaja ratkaisee asian.
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Työnantaja voi tarvittaessa käyttää työn-
johdollisia tai kurinpidollisia toimenpiteitä, 
esimerkiksi epäasiallisesti käyttäytyneen 
siirto toiseen työpisteeseen, työaikajärjes-
telyt tai varoituksen antaminen.

Työnantajan edustajan ja osapuolten 
kesken keskustellaan ja sovitaan, mitä ja 
miten tilanteen käsittelystä ja loppuratkai-
susta viestitään työyhteisölle. Jos yhteistä 
käsitystä ei synny, työnantaja ratkaisee 
asian. Tärkeää on kertoa esimerkiksi se, 
että tilanne on selvitetty ja ratkaistu, että 

kaikkien tulee käyttäytyä työssään amma-
tillisesti ja että havaittuihin epäasiallisen 
kohtelun tilanteisiin puututaan. Työyhtei-
sön tulee puolestaan pidättäytyä asian 
käsittelyn ja ratkaisun vatvomisesta.

Seuranta
Työnantajan on seurattava tilannetta 
ja puututtava välittömästi, jos yhdessä 
sovittuja toimintatapoja ei noudateta. Seu-
ranta kannattaa ajoittaa riittävän pitkälle 
aikavälille.
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Työyhteisösovittelu

vallisen ja tasapuolisen kohtelun sekä tule-
vat kuulluksi. Hän myös arvioi mahdollisen 
sopimuksen kohtuullisuutta eri osapuolten 
näkökulmista.

Sovittelijana voi toimia esimerkiksi työ-
terveyshuollon ammattihenkilö tai asian-
tuntija taikka muu puolueeton sovitteluun 
koulutettu osapuolten hyväksymä henkilö. 
Työpaikan sisäisenä sovittelijana voi toimia 
esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu, joka on 
kouluttautunut työyhteisösovittelijaksi.

Työyhteisösovittelu on työpaikoille suun-
nattu toimintamalli niihin ristiriitatilantei-
siin, joihin ei löydy ratkaisua työyhteisön 
omin toimin. Sen tarkoituksena on etsiä 
riitaan, ristiriitaan tai konfliktiin ratkaisua, 
joka on tyydyttävä kaikille osapuolille.

Sovittelija ei ratkaise riitoja osapuolten 
puolesta vaan mahdollistaa sovinnon teon. 
Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena 
asianosaiset määrittelevät ratkaisun itse. 
Sovittelija varmistaa, että kaikki saavat tur-

18          EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISY JA KÄSITTELY TYÖPAIKALLA



Työsuojeluviranomaisen toiminta

Työsuojeluviranomaisten tehtävänä on 
valvoa työnantajan toimintaa. Viranomai-
saloitteisessa valvonnassa tarkastetaan 
työnantajan velvollisuuksia, jotka liittyvät 
häirinnän ennaltaehkäisyyn ja välttämiseen 
työpaikalla. Asiakasaloitteisessa valvon-
nassa tarkastetaan erityisesti, että työn-
antaja saatuaan tiedon työssä esiintyvästä 
häirinnästä noudattaa työturvallisuus-
laissa säädettyä toimimisvelvollisuuttaan 
häirinnän lopettamiseksi. On tärkeää 
huomata, että asiakkaan yhteydenotto 
työsuojeluviranomaiseen ei aina johda 
valvontatoimenpiteeseen.

Työsuojeluviranomaisen tehtäviin ei kuulu 
avustaa asiakasta työpaikalla, sovitella 
konflikteja eikä hakea korvausta koetusta 
epäasiallisesta kohtelusta.

Työsuojeluviranomaisen puhelinneuvonta 
(puh. 0295 016 620) antaa ohjeita ja neuvoja 
työnantajille ja työntekijöille häirinnän ja 
epäasiallisen kohtelun tilanteen selvittämi-
seksi ja käsittelemiseksi työpaikalla.

Työsuojeluviranomaisen 
puhelinneuvonta antaa 
ohjeita ja neuvoja 

Työsuojeluviranomainen valvoo myös 
yhdenvertaisuuslakia työelämässä: syrjin-
nän kieltoa, syrjivän työpaikkailmoittelun 
kieltoa ja työnantajan velvollisuutta edistää 
yhdenvertaisuutta. Yhdenvertaisuuslaissa 
kiellettyjä syrjintäperusteita ovat ikä, alku-
perä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, 
mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyh-
distystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, 
vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen 
tai muu henkilöön liittyvä syy. Sukupuoleen, 
sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmai-
suun liittyvässä syrjinnässä otetaan yhteyttä 
tasa-arvovaltuutettuun.

Työsuojeluviranomaisen verkkopalvelussa 
on lisätietoja häirinnästä, epäasiallisesta 
kohtelusta ja syrjinnästä sekä työsuojelu- 
viranomaisen roolista niiden valvonnassa.
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Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja  
tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutettu valvoo naisten ja 
miesten välisestä tasa-arvosta annetun 
lain ja erityisesti syrjintäkiellon noudatta-
mista. Valtuutettu myös antaa ohjeita ja 
neuvoja tasa-arvolakiin liittyvistä kysymyk-
sistä, sukupuoleen, sukupuoli-identiteet-
tiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvasta 
syrjinnästä sekä sukupuolten tasa-arvon 
edistämisestä. Havaitessaan tasa-arvolain 
rikkomista tasa-arvovaltuutettu pyrkii 
neuvoilla ja ohjeilla siihen, että lainvastai-
nen menettely loppuu, esimerkiksi anta-
malla työnantajalle kehotuksen muuttaa 
menettelyään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi antaa 
yhdenvertaisuuslakiin liittyen yleisiä suosi-
tuksia syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhden-
vertaisuuden edistämiseksi työpaikalla. 
Valtuutettu on koonnut verkkopalveluunsa 
oppaita yhdenvertaisuussuunnittelun tuek-
si ja hyviä käytäntöjä yhdenvertaisuuden 
edistämiseen. Lisäksi yhdenvertaisuusval-
tuutettu voi avustaa syrjinnän uhriksi jou-
tuneita näiden tekemiä syrjintävalituksia 
tutkittaessa.
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EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISY 
JA KÄSITTELY TYÖPAIKALLA 
- Ennaltaehkäise ja puutu

Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla -julkaisu 
tukee työpaikkoja häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisyssä 
ja käsittelyssä sekä näihin liittyvien toimintamallien ja -ohjeiden 
laatimisessa. Julkaisussa määritellään keskeiset käsitteet 
ja kuvataan ammatillisen työkäyttäytymisen periaatteita. 
Lisäksi annetaan toimintaohjeita epäasiallisen kohtelun varalle 
ja käsitellään erityisesti työnantajan toimintaa epäasiallisen 
kohtelun selvittämisessä ja poistamisessa.
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