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Vitsi, josta jää paha maku suuhun. Epäasiallinen kielenkäyttö. Tungetteleva katse tai liian 
pitkä kosketus. Työtovereiden keskuudessa tapahtuu jotain ikävää, joka muuttaa työpaikan 
ilmapiiriä. Silloin ajattelee helposti: Kuvittelinko minä vain? Ehkei se ollutkaan niin 
vakavaa? En haluaisi tehdä tästä suurta numeroa. 
 
Näin työpaikalla on ehkä otettu ensimmäinen askel kohti vaikenemisen kulttuuria. Jossain 
vaiheessa työnantaja sitten havaitsee, että sairauspoissaolot ovat lisääntyneet, työilmapiiri on 
jännittynyt ja työmotivaatio laskenut, ja joku tekee kaiken lisäksi rikosilmoituksen työyhteisössä 
esiintyvästä seksuaalisesta häirinnästä. 
 
Häirinnän torjunnan tavoitteena on luoda työympäristö, jossa on helppo puuttua työpaikalla 
mahdollisesti esiintyvään loukkaavaan käytökseen ja käsitellä asioita itsekriittisesti sekä 
keskustella rakentavasti lähestymistavoista, kohtelusta, arvoperustasta ja työpaikan 
pelisäännöistä. Tavoitteena on aina viihtyvyyden ja osallistamisen parantaminen. 
 
Tämän FIBSin ja Ekvalitan laatiman tietopaketin tarkoituksena on auttaa työnantajia 
torjumaan seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää ja puuttumaan 
häirintätapauksiin. Löydät julkaisusta tietoa, konkreettisia vinkkejä ja ideoita siitä, miten 
työnantaja voi sisällyttää häirinnän organisaation tasa-arvotyöhön tai tarkistaa nykyistä häirinnän 
vastaista työtään. Oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: 
 

• Keskeiset käsitteet ja lainsäädäntö 
• Mitä seksuaalinen häirintä on ja miksi sitä tapahtuu 
• Miten ehkäistä seksuaalista häirintää  
• 4 askelta muutokseen 

 
 
 
Tietopaketti on suunnattu kaikille yrityksille, jotka haluavat kehittää entistä kannattavampaa, 
kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa.  
 

 
 
© FIBS ja Ekvalita (2018)  
 
Tämä julkaisu on saatavilla sähköisenä pdf-dokumenttina osoitteessa www.fibsry.fi > palvelut > julkaisut 
Kirjoittaja: Malin Gustavsson.  
 
Julkaisun sisältöä voi lainata mainitsemalla lainauksen yhteydessä julkaisijan (FIBS & Ekvalita). Julkaisua ei 
saa laajamittaisesti kopioida, jakaa tai myydä nykymuodossaan tai uudelleen muotoiltuna ilman FIBSin 
lupaa. Julkaisun ohjeita tulee soveltaa oman organisaation sisäisten käytäntöjen ja huolellisuusvelvoitteiden 
mukaisesti. FIBS ei vastaa julkaisun sisällön soveltamisesta mahdollisesti aiheutuvista haitoista. 
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Keskeiset käsitteet 
 
Seksuaalinen häirintä 
 
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan 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. Seksuaalista häirintää voi tapahtua mitä tahansa 
sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolain mukaan syrjintää.  
 
Sukupuoleen perustuva häirintä 
 
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 
liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan 
tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai 
ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuva häirintä on tasa-arvolain mukaan syrjintää.  
 
Subjektiivinen kokemus 
 
Seksuaalisissa ja sukupuoleen perustuvissa häirintätapauksissa häirinnän kohde arvioi aina itse, onko kyse häirinnästä. 
Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun työnantaja on saanut tiedon työntekijän 
kokemasta häirinnästä. Jos tapaus etenee tuomioistuimeen, päättää se onko kyse häirinnästä lain määritelmän mukaan.  
 
Sukupuoli-identiteetti 
 
Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan henkilön kokemusta omasta sukupuolestaan. Sukupuoli-identiteetti on yksilöllinen, 
eikä se välttämättä vastaa henkilölle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Sukupuoli-identiteetti voi olla myös 
sukupuoleton. Syrjintä sukupuoli-identiteetin perusteella on kielletty tasa-arvolaissa.  
 
Sukupuolen ilmaisu 
 
Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa sukupuolen tuomista esiin pukeutumisella, käytöksellä tai muulla vastaavalla tavalla. 
Sukupuolen ilmaisu voi olla pukeutumista tietylle sukupuolelle tyypillisinä pidettyihin vaatteisiin tai käyttäytymistä tai 
elehtimistä sellaisilla tavoilla, joita pidetään eri sukupuolille ominaisina. On myös ihmisiä, jotka eivät halua ilmaista 
sukupuolenaan naista eivätkä miestä. Sukupuolen ilmaisu voi vaihdella suuresti sekä cis- että transihmisillä. Syrjintä 
sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty tasa-arvolaissa. 
 
Seksismi 
 
Seksismillä tarkoitetaan näkemyksiä tai toimintaa, jonka tavoitteena on korostaa sukupuolten eroja ja eriarvoisuutta. 
Seksismiin liittyy erilaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita sekä ajatus eriarvoisen, jopa syrjivän kohtelun oikeutuksesta. 
 
Sukupuolten tasa-arvo 
 
Sukupuolten tasa-arvolla tarkoitetaan kaikkien sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä vallan ja 
resurssien tasapuolista jakautumista. Usein puhutaan sekä muodollisesta tasa-arvosta, eli syrjimättömyydestä ja 
yhdenvertaisista oikeuksista ja kohtelusta, että tosiasiallisesta tasa-arvosta eri tilanteiden ja niiden lopputulosten 
suhteen. Sukupuolten tasa-arvoon vaikuttavat sukupuolen ohella myös muut yhteiskunnallista eriarvoisuutta aiheuttavat 
tekijät. Tästä syystä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan nämä risteävät tekijät huomioonottavaa 
intersektionaalista tarkastelua. 
 
Syrjintä 
 
Yleinen syrjintäkielto on määritelty Suomen perustuslaissa (6 §). Sen mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, 
eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  
Syrjinnästä säädetään tarkemmin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaeissa. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi lain 
mukaan syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. 
 



	

	

			

	
	
	

	
																																						 																																				 	

4 

 

Yhdenvertaisuus 
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.  Yhdenvertaisuuslaissa on säännökset 
yhdenvertaisten mahdollisuuksien edistämisestä ja syrjinnän kielloista muun henkilöön liittyvän syyn kuin sukupuolen  
perusteella. Kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen 
toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen sekä muu 
henkilöön liittyvä syy. 
 
Suostumus 
 
Suostumus on selkeä vapaaehtoinen tahdonilmaus. Se tarkoittaa, ettei esimerkiksi kahden ihmisen välillä kummallakaan 
ole mitään kyseistä tilannetta vastaan, kun on vaikka kyse suostumuksesta seksiin. Pelkkä ”ei”-sanan puuttuminen ei 
riitä suostumuksen varmistamiseen, vaan siitä on hyvä aina kysyä suoraan. 
 
Normit 
 
Normit ovat yhteiskunnallisia oletuksia ja odotuksia sen suhteen, mitä pidetään yleisesti hyväksyttävänä, ”normaalina” tai 
ideaalina tietyssä tilanteessa tai asiayhteydessä. Normeihin sisältyy valtaa, ne voivat olla tiedostettuja tai 
tiedostamattomia ja ne liittyvät usein esimerkiksi ihmisen olemukseen tai toimintaan. Sanaa käytetään yleisesti 
kulttuuristen ja sosiaalisten normien lisäksi myös lainsäädäntöön ja säädöksiin viitatessa. Sukupuolta koskevat normit 
voivat osaltaan olla syynä seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään. 
 
Normitietoisuus  
 
Normitietoisuudella tarkoitetaan tietoisuutta niistä yhteiskunnallisista normeista, jotka ohjaavat esimerkiksi arvostusten ja 
käsitysten muodostumista. Normitietoisuuden tai normikriittisyyden avulla tällaisia normeja ja niiden vaikutuksia 
esimerkiksi yhteiskunnassa tai työpaikoilla voidaan tehdä näkyviksi. 
 
 
Lähteet: 
 
Työsuojelu: http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/epaasiallinen-kohtelu#p_56_INSTANCE_F2wel7TIqhkv 
Tasa-arvovaltuutettu: https://www.tasa-arvo.fi/seksuaalinen-hairinta 
Tasa-arvotiedon keskus: https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sanasto 
 
Seksuaaliseen ja sukupuoleen perustuvaan häirintään liittyvä keskeinen lainsäädäntö  
 
Työturvallisuuslaki (738/2002) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738 
28 § häirintä 
“Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta 
epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin 
epäkohdan poistamiseksi.” 
 
18 § työntekijän yleiset velvollisuudet 
“Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista 
kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.” 
 
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=häirintä 
 
7 § Syrjinnän kielto 
”Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen perusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa sukupuoleen 
perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä.” 
 
8 d § Häirintä työpaikoilla 
”Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että 
työntekijä on joutunut työssään seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä 
käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.” 
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Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) 
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141325?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=yhdenvertaisuuslaki 
 
8 § Syrjinnän kielto 
”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, 
ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta 
toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.” 
”Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten 
epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.” 
 
14 § Häirintä 
”Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytyminen on häirintää, jos loukkaava 
käyttäytyminen liittyy 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syyhyn ja käyttäytymisellä luodaan mainitun syyn vuoksi henkilöä 
halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. 
 
Työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään 
1 momentissa tarkoitetun häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissään oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi.” 
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Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä 
 
Miten yleistä seksuaalinen häirintä on? 
 
 
Tilastokeskuksen laatimaan Tasa-arvobarometriin (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2012) vastanneista noin joka 
kolmas nainen oli kokenut seksuaalista häirintää kahden viime vuoden aikana ja miehistä noin joka kuudes. 
Seksuaalinen häirintä kohdistui erityisesti 15–34-vuotiaisiin naisiin. Heistä noin puolet oli kokenut seksuaalista häirintää 
miesten taholta. Samanikäisistä miehistä seksuaalista häirintää naisten taholta oli kokenut joka viides. Naisista kaksi 
prosenttia ilmoitti joutuneensa samaa sukupuolta olevan henkilön häiritsemäksi, miehistä kolme prosenttia. 
 
Yleisimpiä naisten kokemia seksuaalisen häirinnän muotoja olivat kaksimieliset vitsit, härskit puheet sekä asiattomat 
vartaloon tai seksuaalisuuteen kohdistuvat huomautukset. Näitä oli kokenut joka neljäs tai joka viides naisista kahden 
viime vuoden aikana. Fyysistä lähentelyä oli kokenut noin kuudesosa naisista ja joka kymmenennelle oli ehdotettu seksiä 
epäasiallisessa yhteydessä. Miehillä seksuaalisen häirinnän eri muotojen osuudet olivat pysyneet alle kymmenessä 
prosentissa. 
 
Tuntematon henkilö oli ollut tekijänä vajaassa puolessa naisten kokemasta seksuaalisesta häirinnästä.  
Seksuaalinen ahdistelu tuli rangaistavaksi teoksi syyskuussa 2014. Sen jälkeen ilmoituksia on tehty yli 500. 
Ensimmäisen vuoden aikana poliisille ilmoitettiin ahdistelusta keskimäärin vajaat kaksikymmentä kertaa kuukaudessa.  
 
(Lähde: Tasa-arvotiedon keskus https://www.thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/syrjinta/syrjinta-ja-hairinta-
suomessa) 
 
Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksessa (2014) suomalaisnaisista 71 % oli kokenut seksuaalista häirintää yli 15-
vuotiaana. Luvut ovat todella huolestuttavia. Seksuaalisen häirinnän arkipäiväisyys näkyy numeroissa ja #metoo -
kampanjan tarinoissa. Seksuaalinen häirintä vaikuttaa jokaisen naisen elämään. Vaikka ei olisi itse suoraan kokenut 
häirintää, jokainen nainen oppii varomaan tiettyjä tilanteita; esim. julkiset tilat tai miesjoukot luovat helposti jännitteitä. 
Sama saattaa näkyä myös työpaikoilla esim. miesvaltaisilla aloilla, pikkujouluissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. On 
myös huomioitava, että luultavasti paljon seksuaalista häirintää jää kokonaan raportoimatta.  
 
 
Mitä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä tarkoittaa?  
 
Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä tarkoittaa häirinnän kohteen kokemaa ei-toivottua käytöstä, joka liittyy 
seksiin, seksuaalisuuteen tai sukupuoleen.  
 
Seksuaalinen häirintä 
 
Seksuaalinen häirintä on esimerkiksi seksuaalissävytteistä käyttäytymistä, kuten katseita, kommentointia tai fyysistä 
lähentelyä, joka ei ole toivottua tai mieluisaa. Häirinnän kohde arvioi aina itse, onko toisen käytös sopivaa vai ei. 
Seksuaalinen häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin:1 
 

• sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, esim. arvioiva katse päästä varpaisiin 
• härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai 

kysymykset, esim. tungetteleva ulkonäkökommentti ohimennen matkalla seuraavaan kokoukseen 
• pornoaineistot, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, tekstiviestit tai puhelinsoitot, esim. organisaation 

chatin kautta lähetetty yksityisviesti, jossa sanotaan, että näytät aamukokouksissa aina kovin seksikkäältä 
• fyysinen koskettelu, esim. joku alkaa hieroa sinua ilman lupaa, kun valitat hartiakipua 
• yhdyntä tai muuta seksuaalista koskevat ehdotukset tai vaatimukset, esim. työkaveri, jonka kanssa olet tehnyt 

pitkään tiivistä yhteistyötä, ehdottaa konferenssissa, että viettäisitte yön yhdessä 
 

																																																								
1	Esimerkit ovat vain yritys konkretisoida mahdollisia tilanteita – niitä ei aina voi tulkita seksuaaliseksi häirinnäksi. 
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Suositus on, että häirinnän kohde ilmoittaa sopimattomasta käytöksestä joko itse suoraan häiritsijälle, tai esimiehensä tai 
HR-osaston kautta. Vastuu häirinnän poistamisesta siirtyy työnantajalle siinä vaiheessa, kun työnantaja on saanut tiedon 
työntekijän kokemasta häirinnästä. Asiaan on aina puututtava välittömästi. Laissa mainitaan myös raiskaus tai sen yritys 
osana seksuaalista häirintää, mutta se on tietenkin rikos, josta säädetään rikoslaissa.  
 
Sukupuoleen perustuva häirintä 
 
Tasa-arvovaltuutetun verkkosivuilla todetaan: ”Häirityllä on lähtökohtaisesti velvollisuus osoittaa häiritsijälle, että tämän 
toiminta ei ole toivottua, ellei erityisistä syistä muuta johdu. Jos häirintään on esimerkiksi sisältynyt uhkailua häirityn 
aseman heikentämisestä siinä tapauksessa, ettei tämä alistu häiritsevään käyttäytymiseen, painoa ei tule antaa 
vastentahtoisuuden ilmaisemiselle. Myöskään sellaisissa häirintätilanteissa, joissa häiritsijän olisi tullut tavanomaista 
harkintaa käyttäen tietää käyttäytymisensä häiritseväksi tai muuten ei-toivotuksi, ei häirityllä voi katsoa oleva 
velvollisuutta osoittaa häiritsijälle, millä tavalla hän häiritsijän käyttäytymisen kokee.” 
 
Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole 
luonteeltaan seksuaalista. Aivan kuten seksuaalisissa häirintätapauksissa, tämänkin tyyppisen häirinnän kohteen 
odotetaan ilmoittavan asiasta joko itse, esimiehensä tai henkilöstöosaston kautta häiritsijälle – ja jollei häirintä lopu, se 
katsotaan lain mukaan sukupuoleen perustuvaksi häirinnäksi.  
 
Sukupuoleen perustuva häirintä voi ilmetä muun muassa: 
 

• sukupuolta koskevana halventavana puheena, esimerkiksi: ”tyypillistä, että te miehet...”, ”transihmiset ovat 
aina...” tai ”naisista kun ei ikinä tiedä...” 

• sukupuolen alentamisena esimerkiksi kieltäytymällä yhteistyöstä jonkun kanssa tämän sukupuolen, sukupuoli-
identiteetin tai sukupuolen ilmauksen takia 

• työpaikka- tai koulukiusaamisena silloin, kun kyse on henkilön sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuoleen ilmaukseen kohdistuvasta puheesta ja toiminnasta, jonka kiusattu kokee yhteisöstä eristäväksi 

• Näissäkin tilanteissa häirinnän kohde ratkaisee, milloin sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen 
ilmaukseen liittyvä vitsaileva kielenkäyttö on loukkaavaa. Työnantajan on puututtava asiaan välittömästi, kun 
häirintä tulee tietoon. 

 
Miksi seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää esiintyy?  
 
Kaiken tyyppinen häirintä on todiste työyhteisössä esiintyvistä väheksyvistä käsityksistä ja normeista, jotka koskevat 
tiettyjä henkilöitä. Henkilöiden eriarvoinen kohtelu mukailee usein eri yhteiskuntaryhmien välisiä valta-asemia, ja tällainen 
ihmisten halveksunta määritellään lakitekstissä syrjinnäksi. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä voi 
pohjautua työyhteisössä pitkään esiintyneeseen kielenkäyttöön tai jatkuvaan arjen seksismiin samoin kuin esimerkiksi 
homofobisia, transfobisia ja rasistisia vivahteita sisältävään kielenkäyttöön. 
 
Seksismi, transfobia, homofobia tai uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen tai terveydentilaan liittyvä häirintä 
muodostavat siis kasvualustan häirinnälle. Tämän takia häirinnän ennaltaehkäisyyn pyrkivän työnantajan tulee jo 
varhaisessa vaiheessa tarttua aikansa eläneisiin käsityksiin ja stereotypioihin sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, 
sukupuolen ilmauksista sekä seksuaalisesta suuntautumisesta. 
 
Käytännössä se tarkoittaa nollatoleranssia työntekijöiden keskuudessa tai kielenkäytössä esiintyville stereotyyppisille 
käsityksille, jotka liittyvät sukupuoleen tai seksuaalisuuteen ja siihen, miten he haluavat, että heihin suhtaudutaan ja 
miten heistä puhutaan. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä liittyy valtaan ja sen väärinkäyttöön; siinä ei ole 
koskaan kyse flirttailusta tai molemminpuolisesta seksuaalisesta kiinnostuksesta. Töissä on sallittua kosketella toista, 
flirttailla ja ryhtyä seksuaaliseen suhteeseen. Se ei kuitenkaan oikeuta loukkaamaan toista. Häirintä on vallankäyttöä, 
jossa häiritsijä asettuu usein tietoisesti toisen osapuolen yläpuolelle tai kokee olevansa tämän yläpuolella. Ongelmista ei 
myöskään usein raportoida, koska asiasta puhuminen voi tuntua häiritystä kiusalliselta tai yksityiseltä tai hän voi jopa 
syyllistää itsensä. 
 
Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää puolustellaan joskus sillä, että huumori on tärkeää ja että yhteisön 
tunnelma paranee, jos kaikilla on mahdollisuus olla oma itsensä ja ettei ole niin vakavaa, jos poliittisen korrektiuden raja 
joskus ylitetään. Tällöin voi käydä niin, että häirintää kokemattomien on vaikea käsittää tapahtunutta häirinnäksi. 
Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on monesti näkymätön ongelma työympäristössä.  
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Kun seksistinen ja rasistinen kielenkäyttö on edennyt häirinnäksi, muutokseen tarvitaan useimmiten järjestelmällistä, 
ennaltaehkäisevää ja pitkäaikaista työtä normien parissa. Organisaation johdon on tehtävä selväksi, miten työntekijöiden 
odotetaan käyttäytyvän toisiaan kohtaan ja miten työpaikalle luodaan kunnioittava ilmapiiri. 
 
Seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä – kuka ja milloin?  
 
Työntekijällä on oikeus olla joutumatta esimiehen tai työtovereiden häirinnän kohteeksi. Työpaikalla esiintyvä 
seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä koskee kaikkea työhön liittyvää: esimerkiksi kaikkea, mitä tapahtuu 
työmatkoilla, työnantajan järjestämissä juhlissa tai työtovereiden välisessä muussa kanssakäymisessä.  
Häiritsijä saattaa olla työtoveri tai esimies, mutta myös esimerkiksi palveluntarjoaja, asiakas, vierailija, toimeksiantaja tai 
jäsen. 
 
Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy kuuluu työnantajan velvollisuuksiin, ja kun työnantaja kuulee mahdollisesta 
häirintätapauksesta, hänen on selvitettävä, mitä on tapahtunut ja ryhdyttävä toimiin häirinnän lopettamiseksi. 
Työnantajan vastuulla on vaalia työntekijän kannalta turvallista työympäristöä. 
 
Seksuaalista häirintää voi esiintyä myös asiakkaiden, vieraiden, toimeksiantajien ja jäsenten välillä. Organisaatioiden etu 
on, että niin työntekijät kuin sen ulkopuolisetkin tuntevat olevansa tervetulleita, osallisia ja voivat turvallisin mielin 
työskennellä organisaatiossa tai olla tekemisissä organisaation tuotteiden tai palveluiden kanssa sen tiloissa tai 
tilaisuuksissa. 
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Miten toimia työpaikoilla? 
 
Tasa-arvotyö, ennaltaehkäisy ja asiaan puuttuminen 
 
Kaikkien työnantajien tulee työskennellä määrätietoisesti tasa-arvotyön, häirinnän ennaltaehkäisyn ja häirintään 
puuttumisen parissa, jottei kukaan joutuisi seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi työpaikalla. 
 
Ohjeet ja rutiinit 
 
Työpaikoilla olisi hyvä olla menettelyohjeet häirinnän varalle. Menettelyohjeita sekä häirinnän ennaltaehkäisemistä 
voidaan käsitellä esimerkiksi tasa-arvosuunnittelun yhteydessä. 
 
Menettelyohjeet sisältävät ohjeita ja rutiineja siihen, miten organisaatio torjuu kaikenlaista häirintää ja loukkauksia ja 
puuttuu kaikkiin esille tuleviin tapauksiin. Menettelyohjeiden tulee myös sisältää erityisohjeita siitä, miten työntekijän on 
itse toimittava häirintätilanteessa, kenelle ja miten ilmoitus tehdään sekä miten esimiesten ja muiden häirintäilmoituksen 
vastaanottavien henkilöiden on toimittava. Siihen tulee sisältyä myös yksityiskohtainen prosessikuvaus. On myös hyvä 
miettiä miten seksuaalisesta häirinnästä toipumista voi työstä jäa miten tukea koko työyhteisöä esim. vakavamman 
tapauksen jälkeen. Prosessikuvaus ja menettelyohjeet on hyvä sisällyttää perehdytyspakettiin ja käydä säännöllisesti 
uudestaan läpi henkilökunnan kanssa. Organisaation on hyvä selkeästi nimetä esim. työsuojeluvaltuutettu 
häirintäyhteyshenkilöksi. Ei ole riittävää, että ohjeistus on olemassa vaan henkilökunnan on tiedettävä siitä. Jatkuva 
muistuttaminen on myös tärkeää. 
 
Häirintätapauksissa on tyypillisesti sana sanaa vastaan, ja sen vuoksi on tärkeintä, että häirinnän kohde on tietoinen 
dokumentoinnin tarpeesta ja että myös ilmoituksen vastaanottaja dokumentoi aina kaikki keskusteluissa esiin tulevat 
asiat. Valmis lomake ilmoituksen tekoon ja sen vastaanottamiseen helpottaa kaikkien osapuolten toimintaa. Jos 
häirintätapausten käsittelyssä on puutteita, se voi käydä organisaatiolle kalliiksi sekä taloudellisesti mahdollisessa 
oikeusjutussa, jossa organisaatio voi joutua vastuuseen yksilön kohtelun puutteista, että negatiivisena julkisuutena, 
minkä seurauksena organisaation maine työnantajana sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoajana kärsii. 
 
Miten minun tulee työnantajana estää seksuaalista häirintää ja puuttua siihen? 
 

1. Ennaltaehkäise. Sinun on torjuttava aktiivisesti kaikentyyppistä syrjintää, myös seksuaalista ja sukupuoleen 
perustuvaa häirintää, ja laadittava sitä koskevat selkeät ohjeet ja rutiinit. Niistä on myös käytävä ilmi, miten sekä 
häirinnän kohteen että työnantajan on toimittava, jos joku kokee tulleensa häirityksi. Sinun on huolehdittava, 
että ohjeistus on kaikkien tiedossa. Sen olemassaolo ei yksinään riitä. 

2. Selvitä. Jos joku kokee joutuneensa seksuaalisen tai muun häirinnän kohteeksi, keskustele asianomaisten 
kanssa pikimmiten. Nopea toiminta osoittaa, että työpaikalla vallitsee nollatoleranssi häirintää kohtaan. 

3. Estä häirinnän jatkuminen. Jos saat selvitettyä, että häirintää on todella esiintynyt, ryhdy välittömästi 
toimenpiteisiin työpaikan rutiinien mukaisesti.  

4. Seuraa tilannetta. Varmista, että häirintä on loppunut. Jos se jatkuu, toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä. 
Harkitse lisätoimenpiteitä  

 
Tarkistuslista suunnitelmaa tai ohjeita ja rutiineja varten 
 

– Häirinnän ja kiusaamisen määritelmät 
– Rutiinit merkkien havaitsemiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi 
– Esimiehen vastuu  
– Työntekijän vastuu  
– Häirinnän kohteen rutiinit 
– Lähimmän esimiehen rutiinit  
– Ilmoituksen tekeminen  
– Toimenpiteet häirinnän lopettamiseksi 
– Kurinpitotoimet 
– Ohjeet ja suositukset, jotka koskevat ulkopuolisten harjoittamaa tai palvelujen ja tuotteiden käytön yhteydessä 

esiintyvää häirintää 
– Mahdolliset häirintää koskevat liitteet, esimerkiksi tarkistuslista, mallit häirinnän kohteen tai kohteiden ja 

häiritsijän kanssa käytäviä keskusteluja varten 
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Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 
 
Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ kohdistuu kaikkiin ja sitä tehdään jatkuvasti ilman erityistä syytä. Tasa-
arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä 
koskee sekä julkisia että yksityisiä työnantajia työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Suunnitelma toimii työkaluna 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, mutta se toimii myös ennalta ehkäisevä toimenpiteenä. Tasa-arvoa 
edistävät toimenpiteet seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi ovat aktiivista ja jatkuvaa työtä 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hyväksi. Työnantajalla on velvollisuus tarjota esimiehille ja työnjohdolle koulutusta 
häirintään liittyvistä määräyksistä.  
 
Työntekijöiden osaamista parantamalla voidaan saada heidät tiedostamaan, miten kaikki voidaan osallistaa työyhteisöön 
ja miten yrityskulttuurissa torjutaan yhteisöstä eristäviä normeja. Normitietoisuus auttaa havaitsemaan ikävää 
kielenkäyttöä ja asenteita, jotka tässä tapauksessa liittyvät sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja 
seksuaalisuuteen, ja vahvistamaan organisaation jo omaksumia osallistavia normeja. Työnantaja voi tukea organisaation 
eettisten toimintaohjeiden tai arvoperustan konkretisointia normikriittisin pohdiskeluin ja tasa-arvoon ja yhdenvertaiseen 
kohteluun liittyviä asenteita koskevin arvoharjoituksin. Näin luodaan itsekriittinen työympäristö, jossa rajoista ja niiden 
asettamisesta käytävä keskustelu pikemminkin vahvistaa kuin hajottaa työyhteisöä. Jatkuva keskustelu ja yksinkertaiset 
keinot, joilla puututaan esimerkiksi loukkaaviin kommentteihin, alentavat kynnystä sanoa vastaan esimiehelle tai 
työtoverille tai pyytää apua asiakastilanteessa ennen kuin tilanteet kasvavat todellisiksi ongelmiksi.  
 
Ennalta ehkäisevä työ 
 
Työnantajan on ryhdyttävä toimiin, jottei työympäristöön muodostu loukkaavan syrjinnän mahdollistavia edellytyksiä. 
Ennalta ehkäisevä työ käsittää kaikki toimintakartoituksessa havaitut riskit, tässä tapauksessa paikat ja tilanteet, joissa 
on esiintynyt tai saattaa esiintyä seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Työssä on syytä ottaa huomioon 
esimerkiksi seuraavat asiat: konfliktit, työtaakka, työnjako, organisaatiomuutokset, yhteistyön edellytykset ja muutosten 
vaikutukset. Seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä on hyvä kysyä erikseen osana nimettömiä 
työhyvinvointikyselyjä säännöllisesti. Tämä auttaa selvittämään millainen kulttuuri työpaikalla on, vaikka yksittäisistä 
tapauksista ei olisikaan tehty ilmoituksia.  
 
Johdon ja esimiesten osaaminen ja koulutus ovat kaiken A ja O, eikä vain siksi, että he tietäisivät, miten edistää tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäistä häirintää ja puuttua siihen, vaan myös siksi, että he voisivat toimia esikuvina 
organisaation ohjeiden, eettisten toimintaohjeiden ja vastaavien mukaisesti. Koska seksuaalinen ja sukupuoleen 
perustuva häirintä saatetaan yhä kokea tabuksi, on tärkeää, että esimiehet ja johto voivat puhua luontevasti ja 
kiusaantumatta näistä asioista. Esimies tarvitsee tietoa siitä, miten seksistinen ja seksuaalistava kielenkäyttö havaitaan. 
Hänen on ymmärrettävä sen kielteinen vaikutus työyhteisöön tai organisaation palvelujen käyttöön ja osattava puuttua 
asiaan ajoissa ja opastettava työntekijöitä noudattamaan tällaisissa tilanteissa organisaation eettisiä toimintaohjeita tai 
arvopohjaa. 
 
Esimerkkeinä tasa-arvotyöstä mainittakoon tiedon lisääminen seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä, 
kielteisestä vallankäytöstä ja valtatempuista, käyttäytymissäännöt, jotka koskevat sekä henkilökuntaa että yrityksen 
palvelujen käyttäjiä, sekä johdonmukainen työ, jossa käsitellään hankalia tilanteita työyhteisössä ja kohdattaessa 
asiakkaita, vieraita, toimeksiantajia, jäseniä tai palveluntarjoajia. Kohteluun ja käyttäytymiseen liittyvää työtä on tehtävä 
yhdessä johdonmukaisesti ja ennalta ehkäisevästi työpaikkatasolla: kehityskeskusteluissa, työpaikkakokouksissa, 
palkattaessa uusia työntekijöitä jne.  
 
Ennalta ehkäisevässä työssä, joka liittyy asiakkaiden, palveluntarjoajien, toimeksiantajien ja jäsenten kohtaamiseen, 
tulee erityisesti ottaa huomioon mahdolliset riskit ja tarpeet, jotka liittyvät palvelujen ja tuotteiden käyttöön. Työntekijät 
saavat vastaavanlaisen heille räätälöidyn osaamispaketin ja välineitä ulkopuolisten toimijoiden kohtaamiseen. 
Esimerkkeinä asiakkaille, palveluntarjoajille, toimeksiantajille ja jäsenille suunnatusta tasa-arvotyöstä ja ennalta 
ehkäisevästä työstä voivat olla tapaamista koskevat säännöt, kuten ”safe space” -kyltit tapahtumissa sekä 
käyttäytymissääntöjen, linjausten ja eettisten toimintaohjeiden esittely lehtisissä tai tuotekuvauksissa. 
 
Asiaan puuttuminen tai toimenpiteet  
 
Asiaan puuttuminen tai toimenpiteet edellyttävät, että työpaikalla on kunnolliset rutiinit syrjinnän, esimerkiksi 
seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän havaitsemiseksi, selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Asiaan on 
puututtava välittömästi, kun havaitaan merkkejä siitä, että työntekijä on joutunut seksuaalisen tai sukupuoleen 
perustuvan häirinnän kohteeksi.  
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Toimenpiteet voivat olla tiettyihin henkilöihin kohdistuvia kurinpidollisia toimenpiteitä tai koko työyhteisölle suunnattua 
informaatiota, joka auttaa ongelman tiedostamisessa. Toimenpiteet myös viestittävät työyhteisölle, että organisaatio 
suhtautuu vakavasti seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvaan häirintään. Työnantaja voi antaa häiritsijälle 
huomautuksen tai varoituksen, siirtää hänet toisiin työtehtäviin tai toiseen työpisteeseen, katkaista työsopimuksen tai 
irtisanoa hänet. Asiaan on puututtava myös toimenpitein, joilla häirintä saadaan loppumaan. Häirintäilmoitusta on 
seurattava, ja häirinnän kohteelle ja joskus koko työyhteisölle on tarjottava tukea. 
 
Työntekijä–työntekijä 
 
Jos työntekijä kokee työtoverin tai työtiimin harjoittamaa seksuaalista tai sukupuoleen kohdistuvaa häirintää, 
työnantajalla on oltava selkeät ohjeet siitä, miten työntekijän tulee menetellä. Häirintää kokenut voi ilmoittaa asiasta 
esimerkiksi esimiehelle, työsuojelupäällikölle, työsuojeluvaltuutetulle, muulle luottamushenkilölle tai työterveyshuollolle. 
On hyvä jos yrityksessä on erikseen nimetty häirintäyhdyshenkilöksi esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu. 
 
Työntekijälle: 
 
Mitä minun pitää tehdä, jos koen seksuaalista häirintää? 
 

1. Sano vastaan. Sinä määrität itse asiallisen käytöksen rajat. Sanomalla vastaan edistät työpaikallasi 
keskustelua siitä, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Jos vastaan sanominen jännittää, voit miettiä valmiiksi 
yhden lauseen, jota voit toistaa vaikka häiritsijä yrittäisikin vähätellä toimintaansa. 

2. Lue. Tutustu työpaikkasi linjauksiin ja toimintasuunnitelmaan seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi ja 
häirintään puuttumiseksi, niin että tunnet oikeutesi ja voit turvallisin mielin ilmoittaa asiasta.  

3. Dokumentoi tapahtuma. Kirjoita muistiin, mitä on tapahtunut ja milloin. Se lisää uskottavuuttasi ja auttaa sinua 
muistamaan ajat ja paikat. Jos paikalla oli muita, puhu heidän kanssaan, säästä viestit, kuvat, videot ja muu 
aineisto, joka voi vahvistaa kertomustasi, kun teet asiasta ilmoituksen.  

4. Kerro esimiehellesi. Ellei seksuaalinen häirintä lopu tai jos se on ollut niin törkeää, ettei ole pienintäkään 
epäilystä siitä, että kyse todella on seksuaalisesta häirinnästä, kerro siitä esimiehellesi. Kertomalla asiasta 
annat työnantajalle mahdollisuuden parantaa työpaikan turvallisuutta. Häiritsijä on saattanut häiritä muitakin, 
jotka eivät ole uskaltaneet kertoa asiasta. Voit pyytää mukaan liiton edustajan tai jonkun muun, johon luotat 
työpaikalla. Jos häirintään on syyllistynyt työnantaja tai jos työnantajasi ei ryhdy riittäviin toimiin, ilmoita asiasta 
liitolle tai tasa-arvovaltuutetulle (www.tasa-arvo.fi). 

 
 
Työntekijälle: 
 
Mitä minun pitää tehdä, etten seksuaalisesti häiritse 
 
Naiset kasvatetaan usein olemaan kohteliaita, miellyttämään ja varomaan toisten tunteiden loukkaamista. Samaa 
vaaditaan vähemmistöasemassa olevilta. Loukkaavia kokemuksia usein vähätellään tai selitetään huumorilla. 
Tietynlainen kuva miehisyydestä taas saattaa estää miestä puuttumasta häneen kohdistuvaan häirintään. Muun muassa 
näistä syistä rajojen asettaminen ja suoraan sanominen voi olla joskus häirintää kokevalle vaikeaa. 
 
Voit ja sinun tuleekin ottaa huomioon sanallisten kieltojen lisäksi myös muunlaisia merkkejä siitä, että käytöksesi 
aiheuttaa ahdistusta. Vaikka et riko suoraan lakia, jos toinen ei ole sanonut selkeästi vastaan, voit olla omalta osaltasi 
parempi työkaveri ja parantaa työssä viihtyvyyttä kaikilla ottamalla toiset paremmin huomioon. 
 

1. Lue tilanne. Asiat, jotka koet itse kohteliaisuutena saattavat olla toiselle todella kiusallisia ja ahdistavia. 
Olemme ihmisinä erilaisia ja on tärkeää huomioida toinen ihminen omissa hyvää tarkoittavissakin 
kommenteissa. Kun heität vitsin tai kohteliaisuuden tai otat fyysistä kontaktia voit seurata: 
- Onko toinen hiljaa, kun kommentoin 
- Naurahtaako hän kiusaantuneesti 
- Jähmettyykö tai jännittyykö hän 

 
Jos vastasit joihinkin näistä kyllä, on mahdollista, että kommenttisi tai toimintasi on toiselle todella epämiellyttävää 
tai häiritsevää. Silloin kannattaa lopettaa ja välttää tulevaisuudessakin vastaavia kommentteja tai käytöstä. 
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2. Älä tee sanomisesta juttua. Jos työtoverisi kertoo kokevansa, että olet ylittänyt rajan sanallisesti tai fyysisesti 
tai että olet ollut mukana luomassa uhkaavaa, vihamielistä, halventavaa, nöyryyttävää tai ahdistavaa ilmapiiriä 
ja pyytää sinua lopettamaan, älä silloin puolustele tekoasi, kyseenalaista työtoveriasi tai tämän kokemusta. 
Pysähdy ja pyydä anteeksi. Muista, kuinka vaikeaa tämän asian esille tuominen voi olla ja kohtele työtoveriasi 
kunnioittavasti, koska tämä sanoo sinulle suoraan. Näin olet mukana luomassa osallistavaa yrityskulttuuria, 
jossa vaikeistakin asioista voidaan puhua, ilman että puhuja koetaan ongelmaksi. Olet myös mukana luomassa 
työpaikkaa, jossa jo pienetkin loukkaukset otetaan vakavasti ja siten mukana katkaisemassa tai 
ennaltaehkäisemässä mahdollista hiljaisuuden kulttuuria. 

 
Työnantaja–työntekijä 
 
Jos seksuaaliseen tai sukupuoleen perustuvaan häirintään syyllistyy esimies, työpaikalla tulee olla ohjeet siitä, miten 
häirinnän kohteeksi joutuneen työntekijän on meneteltävä: esimerkiksi niin, että tapahtuneesta ilmoitetaan lähimmälle 
esimiehelle. Mikäli työntekijä ei halua tai voi ilmoittaa häirinnästä lähimmälle esimiehelleen, häntä voidaan opastaa 
kääntymään ylemmän esimiehen tai henkilöstöpäällikön puoleen, joka yhdessä häirityn kanssa päättää, miten 
ilmoituksen kanssa menetellään. Jos häiritsijänä on työnantaja itse (esimerkiksi toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muu 
vastaavassa asemassa oleva taho), häirityn ei tarvitse erikseen ilmoittaa häirinnästä muulle työnantajan edustajalle, jotta 
menettely olisi katsottava kielletyksi syrjinnäksi, tasa-arvovaltuutettu kirjoittaa verkkosivuillaan. Tämän tulee käydä ilmi 
myös organisaation ohjeista ja rutiineista, niin että häiritty tietää, kenelle hänen on ilmoitettava asiasta, esimerkiksi 
toiselle esimiehelle, liitolle tai tasa-arvovaltuutetulle. 
 
Organisaatiolla tulee olla ohjeet myös siitä, miten esimiehen tulee menetellä, jos hän joutuu työnantajan tai toisen tai 
ylemmän esimiehen häirinnän kohteeksi.  
 
Työntekijä–asiakas  
 
Työntekijä voi kohdata myös asiakkaan, palveluntarjoajan, vieraan, toimeksiantajan tai jäsenen harjoittamaa 
seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää. Työnantaja voi parantaa työntekijöiden turvallisuutta laatimalla 
yhdessä työntekijöiden kanssa ohjeet siitä, miten he voivat torjua ja ehkäistä häirintää ja puuttua siihen tilanteissa, joissa 
on mukana työyhteisön ulkopuolisia henkilöitä. Joskus saattaa olla tarkoituksenmukaista laatia organisaation ulkopuolisia 
tapaamisia koskevien yleisohjeiden lisäksi aiempien kokemusten ja riskianalyysien pohjalta tiimikohtaiset ohjeet ja rutiinit 
ennen uusien palveluyhteyksien tai uuden toiminnan lanseeraamista. Häiritsijä voi käyttää hyväkseen sitä, että henkilö 
on tietyssä työroolissa, joutuu esimerkiksi istumaan kassalla ja palvelemaan toista asiakasta, minkä vuoksi hänen on 
vaikea tehdä tilanteelle mitään. Joidenkin palvelupaikkojen palvelutiskillä on kyltti, jossa todetaan, ettei paikassa suvaita 
minkäänlaista henkilökuntaan kohdistuvaa häirintää tai asiatonta käytöstä. 
 
Joillakin aloilla jotkut työnantajat tai esimiehet saattavat olla sitä mieltä, että seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva 
häirintä on osa työympäristöä, johon ei voi vaikuttaa ja että henkilö on väärässä ammatissa tai asemassa, jos ei siedä 
häirintää. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että työnantaja ilmaisee selvästi, että työpaikan nollatoleranssi seksuaalista ja 
sukupuoleen perustuvaa häirintää kohtaan koskee myös ulkopuolisia henkilöitä. Ellei työyhteisöstä saa tukea 
ulkopuolisten henkilöiden kohtaamiseen, häirintä voi vaikuttaa työyhteisöön yhtä haitallisesti kuin organisaation sisällä 
tapahtuva häirintä. Se voi heikentää työmotivaatiota ja lisätä sairauspoissaoloja ja henkilöstön vaihtuvuutta. 
 
Asiakas–asiakas 
 
Seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa häirintää voi esiintyä myös kahden asiakkaan, vieraan, toimeksiantajan tai 
jäsenen kesken. Organisaation etu on, ettei sen palveluja ja tuotteita yhdistetä häirintään, ja samalla lailla kuin 
työntekijän ja asiakkaan välistä häirintää koskevassa kappaleessa voi tässäkin olla paikallaan laatia yksikkökohtaiset 
ohjeet ja rutiinit. Ne perustuvat aiempiin kokemuksiin tai riskeihin, ja tarkoituksena on luoda häirinnän torjumisen, 
ehkäisemisen ja asiaan puuttumisen yhtenäinen käytäntö. Kyseeseen voi tulla vaikkapa palvelujen tai tuotteiden 
käyttäjien tiedottaminen etukäteen (markkinoinnissa, verkkosivuilla tai postituksilla), paikan päällä (esimerkiksi kyltein tai 
sanallisesti) sekä tilanteissa, joissa häirintään puututaan. Seksuaalinen häirintä on ollut rikos työpaikan ulkopuolellakin 
vuodesta 2014 lähtien, ja on tärkeää, että se mainitaan ohjeissa, mikäli työnantaja haluaa, että henkilökunta kannustaa 
häirittyä tekemään rikosilmoituksen. Sillä on merkitystä myös tapahtumaa todistaneelle työntekijälle. Jos alaikäiset 
käyttävät palveluja tai tuotteita joko holhoojan kanssa tai yksinään, on tärkeää, että ohjeissa ja rutiineissa on tietoa 
henkilökunnan lakisääteisistä velvoitteista ja oikeuksista ja siitä, miten heidän odotetaan menettelevän eri tilanteissa. On 
tärkeää, että työntekijät kokevat työnantajan tukevan heitä esimerkiksi tarjoamalla tietoa ja menetelmiä aktiivisiin 
toimenpiteisiin. 
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4 askelta muutokseen 
 
Ekvalita on kehittänyt neljän askeleen muutosmenetelmän, jota voi soveltaa kaikentyyppisissä muutosprosesseissa 
todellisen muutoksen edellytysten parantamiseksi. Sitä käytetään muun muassa analysoitaessa organisaation ja sen eri 
yksiköiden tai työntekijöiden tämänhetkistä tilannetta ja sitä, mihin resurssit tulisi kohdentaa ennalta ehkäisevässä, tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävässä ja interventiotyössä. Menetelmää voi myös käyttää perustana organisaation 
tilatessa koulutuksia tai suunnitellessa työtä, niin ettei mikään osa työstä jäisi vaille huomiota.  
 
Askel 1: Näkeminen 
 
Ensimmäinen askel koskee sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja seksuaalisuuteen liittyvien 
normien esiin tuomista. Esimerkkejä kysymyksistä: Miltä tämänhetkinen tilanne näyttää? Millaista osaamista on 
häirintään liittyvistä asioista? Onko organisaatio tietoinen siitä, minkä tyyppisiä yhteisöstä eristäviä ja rajoittavia normeja 
työyhteisössä, palveluissa tai tuotteissa kenties on? Ymmärretäänkö, että seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa 
häirintää on tärkeää ehkäistä? 
 
Askel 2: Ymmärtäminen 
 
Toisessa askeleessa keskitytään siihen, miten ymmärrämme rakenteet ja näemme, mitä seurauksia yhteisöstä eristävillä 
ja rajoittavilla normeilla voi olla. Ymmärretäänkö, miten seksistinen ja homofobinen kielenkäyttö voi liittyä häirintään ja 
siten myös esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuuteen? Ymmärtääkö johto aktiivisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön ja 
organisaation arvoperustatyön välisen kytköksen? 
 
Askel 3: Muutoksen haluaminen  
 
Kolmas askel koskee sitä, miten tämä työ nivotaan organisaation yritysvastuuseen, ja että sekä johto että työntekijät 
voivat motivoida sitä oman työnsä laadunvarmistuksena ja -parantamisena. Priorisoiko johto työtä ja seurataanko sitä, 
niin että myös työntekijät motivoituvat toimimaan näiden asioiden puolesta? 
 
Askel 4: Tekeminen 
 
Muutos vaatii välineitä, tukea, aikaa ja resursseja sekä tietoa ja osaamista, jotta menetelmät voidaan panna täytäntöön 
työn arjessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIBS auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa: tarjoamme tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää 
vastuullista liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Palveluitamme ovat mm. tilaisuudet, valmennukset, teemaryhmät, uutis- ja 
tietopalvelut sekä monimuotoisuussitoumus. Lisätietoja: wwww.fibsry.fi 
 
 
Ekvalita on sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiantuntijayritys. Tuemme johtajia ja työyhteisöjä 
vahvistamaan organisaation ilmapiiriä ja toimintakulttuuria sekä varmistamaan, että organisaation tarjoamat palvelut ovat 
eettisiä ja reiluja. Tarjoamme koulutuksia, ohjausta, konsultointia ja tietopalveluja. Lisätietoja: www.ekvalita.fi  	
 
 
  
  


