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Häirintää ja epäasiallista kohtelua on luultavasti ollut aina työpaikoilla. Vasta lähiaikoina 
päivänvaloon on noussut sen yleisyys. Ennennäkemätön julkisuuskampanja, Me too -nimellä, on 
nostanut uudella tavalla keskeiseen huomioon seksuaalisen häirinnän työpaikoilla. Esiin nousee 
yhä uusia tapauksia, jotka leviävät nopeasti Internetin ja sosiaalisen median aikakaudella. Tämän 
vuoksi ihmisten on pitänyt uudistaa suhtautumistaan seksuaaliseen häirintään. Milloinkaan 
aikaisemmin ei samalla tavalla olla keskusteltu häirinnästä ja alettu vetää linjaa sille, mikä käytös 
on soveliasta ja mikä ei.  

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa miten seksuaalinen häirintä ilmenee 
työpaikoilla, ja minkälaisia työnjohto-oikeudellisia keinoja työnantajalla on sen puuttumiseen. 
Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä ei-toivottua käytöstä, joka 
on luonteeltaan seksuaalista. Monesti häiritsijä itse ei koe toimintaansa vääränä, ja häirintä on 
hänen mielestään vain viatonta huumoria. Häiritsijä itse ei voi määritellä, mitä toisen tulee sietää, 
joten kaksimielisten vitsien ja härskien puheiden ei pitäisi alkujaan edes tapahtua työpaikalla.  

Ensisijaisesti häirinnän määrittelee häiritty työntekijä. Hänen on myös ilmaistava häiritsijälle, että 
käytös on epäasiallista ja ei-toivottua. Häirinnän jatkuessa on häirityn, joko lievissä tapauksissa 
pyydettävä suoraan häirityltä lopettamaan tai muissa tapauksissa ilmoittamaan tapauksesta 
työnantajalle, tämän edustajalle tai työsuojeluvaltuutetulle. Tiedon saatuaan, työnantajalla on 
välitön vastuu lopettaa häirintä. Työnantajan on saatava kaikin käytettävin keinoin häirintä 
päättymään. Vakavammissa tapauksissa varoitus tai siirto toisiin tehtäviin on oikea menettely. 
Äärimmäisen vakavissa tapauksissa työsuhteen irtisanominen tai purkaminen voidaan nähdä 
ainoana keinona, mutta tällaiseen menettelyyn voidaan turvautua vain viimeisenä keinona. 

Työnantaja kohtaa ongelmia yleensä seksuaalisen häirinnän todentamisessa. Valitettavan usein 
selvitystyöt päättyvät liian vähäisten todisteiden vuoksi. Tähän ongelmaan voidaan saada 
ratkaisu hyvällä henkilöstön perehdytyksellä ja ennaltaehkäisevällä toimintasuunnitelmalla. 
Työpaikkojen toimintakulttuuriin on tehtävä syvällisiä muutoksia. 
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SEXUAL HARASSMENT IN WORKING LIFE 

 

There has probably always been sexual harassment and inappropriate behaviour in workplaces. 
Only recently the prevalence of sexual harassment has come to daylight. The unparalleled 
publicity campaign, called Me too, has in a new way brought up into central attention the subject 
of sexual harassment. Still every day new cases come up that in the era of the Internet and social 
media spreads rapidly around the globe. This has forced people to start changing their attitudes 
towards sexual harassment. Never has there been such conversations about sexual harassment, 
and about drawing a clear line between what behaviour is appropriate and what is not.  

The purpose of my bachelor’s thesis is to map out different ways that sexual harassment appears 
in work places and to show what kind of legal supervision of work tools the employer has. Sexual 
harassment is verbal, non-verbal or physical unwanted sexual behaviour. Often the harasser 
doesn’t understand his behaviour to be inappropriate and such way and was only intended it as 
bawdy humour. But a person cannot define what the other must tolerate. Therefore, there should 
not be bawdy humour and naughty talks in the work place in the beginnings.  

The harassed primarily defines how they feel about the inappropriate behaviour. They also must 
express that the behaviour is inappropriate and unwanted. When sexual harassing continues, the 
person must ask, in mild situations, directly to the harasser to stop. Other cases the person must 
inform their employer, employers’ representative or health and safety representative. After getting 
informed about the sexual harassment, the employer’s responsibility to stop it starts immediately. 
The employer must with all his power get the harassment to end. Severe cases the harasser gets 
a note or a warning. Extremely severe cases the termination of the employment contract is the 
only solution. But this means should be the last resort. 

The employer faces problems usually in finding verification to support the claim. Often the issue 
drops because there is not enough evidence. This problem must have a solution. For instance, 
instructing the staff with a preventing plan of action. The change needs to happen deep in the 
roots of the work place cultural activities.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni tutkin millä tavoin seksuaalinen häirintä esiintyy ja miten siihen suh-

taudutaan työpaikoilla. Seksuaalinen häirintä on aina moitittavaa, mutta se ei aina vaadi 

raskaita toimenpiteitä. Tapauksesta riippuen työnantajalla on tarvittavat keinot häirinnän 

lopettamiseksi.  On tärkeää suhteuttaa teot kontekstiin. Huonot vitsit eivät ole samassa 

kategoriassa fyysisen koskettelun kanssa. Pohdintani perustuu tässä opinnäytetyössä 

kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin perustuvaan teoriapohjaan.  

Opinnäytetyö on teoreettinen tutkielma. Käsittelen seksuaalista häirintää lainsäädännön 

näkökulmasta. Aloitan vertailemalla seksuaalista häirintää tasa-arvolain ja työturvalli-

suuslain asettamien velvollisuuksien ja vastuun kannalta. Työlainsäädäntö antaa työn-

antajalle kattavan työjohto-oikeudelliset työkalut seksuaalisen häirinnän poistamiseksi 

työpaikoilta. Käsittelen opinnäytetyössäni myös rikoslain mukaista, työlainsäädännön ul-

kopuolelle jäävää vakavampaa seksuaalisen häirinnän muotoa, seksuaalista ahdistelua. 

Tarkoituksenani on pyrkiä kuvaamaan häirinnän eri ilmenemismuotoja työympäristössä, 

ja miten niihin suhtautuminen muuttuu tapauskohtaisesti. Lopuksi käsittelen seksuaalista 

häirintää työsuhteen päättämisperusteena työsopimuslain näkökulmasta, käyttäen 

apuna aiheeseen liittyviä oikeustapauksia esimerkkeinä.  

Seksuaalinen häirintä on tällä hetkellä ajankohtainen aihe, ja sen piilottelu ja laajuus on 

yllättänyt monet. Aihe ei ole uusi, mutta sen torjunta on ollut valitettavan hidasta. Seksu-

aalinen häirintä on yleisessä tiedossa, mutta vain harva puuttuu siihen. Ongelmana on 

ollut tapauksissa se, ettei koettua häirintää pidetty merkityksellisenä tai häirinnästä on 

kerrottu eteenpäin, mutta se ei ole johtanut mihinkään.  

Miten näinkin suuresta ilmiöstä, joka on omiaan vaarantamaan työntekijän terveyttä, hys-

sytellään modernin aikakauden aikana sivistyneessä valtiossa? Onko seksuaalinen häi-

rintä määritelty liian suppeasti, lainsäädännössä tai ovatko siitä määrätyt sanktiot liian 

lieviä, mikä selittäisi syyn tähän suhtautumiseen?  

Vuonna 2014 rikoslain 20 lukuun tehtiin lisäys seksuaalisesta ahdistelusta. Tällöin kes-

kusteluja käytiin myös seksuaalisen häirinnän kriminalisoinnista1. Oliko oikein jättää sel-

keästi epäasiallinen käytös rikoslain ulkopuolelle vain sen haastavuuden vuoksi?  

                                                
1 Uhari 2018 



7 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Johansson 

Ennaltaehkäisy on paras keino estää seksuaalista häirintää, joten ennakoivista toimista 

tulisi säätää tarkemmin. Olisiko esimerkiksi tarpeellista lisätä erillinen säädös työturvalli-

suuslain 8 §:ään sisältyvän työnantajan velvollisuuteen ennaltaehkäistä häirintää? Tuli-

siko ennaltaehkäisyn velvoittavuutta korostaa ja täydentää häirinnän käsitettä? Säädös-

tekstissä tulisi entistä tarkemmin painottaa työnantajan velvollisuutta huolehtia, ettei 

työntekijä joudu seksuaalisen häirinnän kohteeksi työpaikalla. Jos häirintää kuitenkin ta-

pahtuu, on ilmoituskynnystä madallettava huomattavasti.  

Työnantajan velvollisuus on pitää huolta työntekijöiden ja työympäristön turvallisuudesta, 

ja selventää työajan ja vapaa-ajan eroa, jos sen raja on alkanut häilyä työyhteisössä.  
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2 SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ 

Seksuaalinen häirintä on sanatonta, sanallista tai fyysistä ei-toivottua käytöstä, joka on 

luonteeltaan seksuaalista. Se on teko, jolla tarkoituksellisesti ja tosiasiallisesti loukataan 

henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamieli-

nen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.2 Seksuaalisen häirinnän ei tarvitse 

aina olla tahallista, siksi lain mukaan häirintätilanteissa tulee arvioida enemmänkin toi-

minnan vaikutuksia. Tällöin esim. huumoriksi tarkoitetut huomautukset tai viestit voivat 

toistuvana luoda häirinnän ilmapiirin. Yksittäiset tapaukset eivät yleensä tee tällaista vai-

kutusta. Häirinnän kohteen suhtautumisella häiritsijän käytökseen on merkitystä. Koh-

teen on näytettävä, että toiminta on ei-toivottua. Häirityn on ilmaistava, että käytös on 

epäasiallista niin, että häiritsijä sen ymmärtää. Muutoin häiritsijä voi tiedostamattaan jat-

kaa toimintaa, jonka hän itse näkee vain huumorina tai viattomana flirttailuna.  

Häirintä on aina yksipuolista, ei-toivottua, eli se on yksisuuntaista toimintaa. Työpaikoilla 

syntyvät parisuhteet ovat molemminpuolisia, joten ne eivät täytä häirinnän tai ahdistelun 

merkkejä. 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n teettämän laajan kyselyn mukaan seitsemän prosent-

tia työikäisistä on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana työs-

sään. Naisista 12 prosenttia ja miehistä kaksi prosenttia. Koko työuransa aikana seksu-

aalista häirintää on kokenut jopa lähes joka neljäs. Viimeisen kahden vuoden aikana 

koetussa seksuaalisessa häirinnässä on tekijänä ollut 60 prosentissa tapauksista asia-

kas, 36 prosentissa työtoveri ja 16 prosentissa tekijänä on ollut esimies. 

Vain joka neljäs seksuaalista häirintää kokeva ilmoittaa asiasta esimiehelleen tai muulle 

työnantajan edustajalle. Syynä ilmoittamattomuuteen on, että häirinnän kohteeksi joutu-

nut pelkää, ettei asiaa oteta vakavasti tai hän joutuu itse vaikeuksiin ja uhri jättää sen 

vuoksi ilmoittamatta.3 Häirityllä ei ole esimerkiksi tarpeeksi näyttöä tapahtuneesta häirin-

nästä, eikä hän halua tulla moitittavaksi väärästä syytöksestä.  

Häirintä voi ilmetä työpaikalla toistuvina ehdotteluina työajan ulkopuolisille tapaamisille, 

vaikka henkilö on ilmaissut, ettei ole sellaisesta kiinnostunut. Se voi ilmetä työjohto-oi-

keuden väärinkäyttönä, jossa on ilmaistu, että etujen ja etenemisen ehtona on läheinen 

                                                
2 Tasa-arvovaltuutettu. Häirintä työpaikoilla 
3 Elinkeinoelämän keskusliitto 



9 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Johansson 

kanssakäyminen. Työpaikan normaaliin toimintaan eivät kuulu sukupuolisesti ja seksu-

aalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, kaksimieliset vitsit, härskit puheet sekä pukeutumista, 

vartaloa tai henkilön yksityiselämää koskevat kysymykset ja huomautukset. Seksuaali-

nen häirintä ei tarvitse olla aina suullista, se voi ilmetä myös kirjallisessa muodossa, esi-

merkiksi seksuaalissävytteiset kirjeet, sähköpostiviestit, pornomateriaalit tai tekstiviestit. 

Verbaalisen häirinnän lisäksi fyysinen koskettelu on seksuaalista häirintää. Lisäksi eh-

dotukset ja vaatimukset sukupuoliyhteyteen tai viittaukset muuhun sukupuoliseen kans-

sakäymiseen sekä äärimmäisen vakavissa tapauksissa raiskaus tai sen yritys.4 

Seksuaalinen häirintä on koko työyhteisön ongelma. Se tulisi ratkaista myös työyhteisön 

sisällä. Häirinnän uhreja on tuettava ja kynnys ilmoittaa häirinnästä tulee olla mahdolli-

simman alhaalla. Kun asiasta kannetaan kollektiivinen vastuu, ei ongelman ratkaisu jää 

vai yksittäisen ihmisen rohkeuden varaan. 

 

                                                
4 Nieminen 2005, 150 
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3 SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ KOSKEVA SÄÄNTELY 

3.1 Yleistä 

Suomessa ei ole vain yhtä lakia, jota seksuaalisen häirinnän tai ahdistelun tapauksissa 

sovelletaan. Monissa seksuaalista häirintää koskevissa oikeustapauksissa työnantaja tai 

sen edustaja ovat syyllistyneet sekä työturvallisuusrikokseen että työsyrjintärikokseen5. 

Asiassa on sovellettava työturvallisuus- ja tasa-arvolakia. Kun häirintä johtaa irtisano-

mistilanteeseen, on työsopimuslaki noudatettava. Vakavammissa tapauksissa, jossa 

seksuaalinen häirintä täyttää seksuaalisen häirinnän rikostunnusmerkit on sovellettava 

rikoslakia, mutta tämä on asianomistajarikos, eli työnantaja ei voi nostaa seksuaalisesta 

ahdistelusta syytettä työntekijän puolesta. Sillä, onko tilanteisiin annettu oikeanlaista työ-

turvallisuuskoulutusta, ei nähdä oikeudessa lieventävänä seikkana.  

 

3.2 Tasa-arvolaki 

Tasa-arvolaki koskee pääosin työelämää ja työnantajan vastuuta. Tasa-arvolain noudat-

tamista valvoo tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslautakunta. Yli 30 

henkilön työyhteisöissä on tasa-arvolain mukaan oltava tasa-arvosuunnitelma, jossa nä-

kyy tasa-arvoyhdyshenkilön yhteistiedot sekä toimintaprosessiohjeet. 

Tasa-arvolain mukaan seksuaalinen häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä ei-

toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä 

tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, 

nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Tasa-arvolain 7 §:n 7-8 momentin mukaan syrjinnän 

käsitteeseen sisältyy seksuaalinen häirintä. Näin ollen häirintä on juridisesti syrjintää. 

Tasa-arvolaissa kielletään sanaton ja sanallinen seksuaalinen häirintä ja ei toivottu sek-

suaalinen käytös, mutta laista puuttuvat tällaisten tekojen sanktiot. Tämä on yksi syy, 

miksi seksuaalista häirintää on niin vaikeaa kitkeä työelämästä6. Sanktioiden 

                                                
5 Koskinen 2016, 16 
6 Ojanperä 2018, 6 
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tarkoituksena on tukea normien mukaista käyttäytymistä ja yhtenäistää laintulkintaa. To-

sin, niiden puute ei heikennä tekojen vakavuutta.  

Vastuu häirinnän lopettamisesta on yleensä häirityllä itsellä. Häirityn on ilmoitettava häi-

ritsevästä käyttäytymisestä työnantajalle tai sen edustajalle tai kerrottava asiasta luotta-

musmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle. Kun työnantaja on saanut tiedon mahdollisesta 

häirinnästä, hänellä on vältön vastuu pyrkiä lopettamaan se. Työturvallisuuslain 28 §:ssä 

säädetään, jos työntekijään työssä kohdistuu hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa ai-

heuttavaa häirintää tai epäasiallista kohtelua, työnantajan on välittömästi ryhdyttävä toi-

miin käytettävissä olevin keinoin epäkohdan poistamiseksi. 

Lievemmissä tapauksissa häiritty voi pyrkiä ilmaisemaan häiritylle, että hänen toimin-

tansa on ei-toivottua ja hän kokee sen häirintänä. Häirityllä ei kuitenkaan ole varsinaista 

velvollisuutta osoittaa häiritsijälle jokaisessa tapauksessa, että tämän käytös on häiritse-

vää. Sitä, vastustiko häiritty häiritsijää vai alistuiko hän siihen, ei voida käyttää häntä 

vastaan tilanteita arvioitaessa.7 Häirinnän kieltoa sovelletaan esimerkiksi tapauksissa, 

jossa häiritty henkilö on jo jonkun aikaa sietänyt häiritsevää käyttäytymistä säilyttääk-

seen työpaikkansa tai hän on irtisanonut työsopimuksensa välttyäkseen häirinnältä. Esi-

merkiksi, jos häiritsijä on uhkaillut heikentää häirityn asemaa, jos tämä ei alistu häiritse-

vään käyttäytymiseen ja häiritty ei ole ilmaissut vastentahtoisuuttaan, ei sitä nähdä oi-

keudessa heikentävänä seikkana. Myös selvissä häirintätilanteissa, jossa häiritsijän olisi 

pitänyt ymmärtää käyttäytymisensä häiritseväksi ja ei-toivotuksi, ei häirityllä ole ollut eh-

dotonta velvollisuutta ilmaista vastentahtoisuuttaan. Työnantaja voi ilman ilmoitustakin 

ryhtyä tarpeellisiin toimiin, jos hän on työympäristöä tarkkailemalla havainnut häiritsevän 

toiminnan. 

Tärkeää on, että työnantaja saa tiedon mahdollisesta häirintätapauksesta. Siitä huoli-

matta, keneltä tieto tulee, työnantajan on oltava tietoinen asiasta ryhtyäkseen toimenpi-

teisiin. Häirityn on kerrottava ei-toivotusta käyttäytymisestä joko itse tai toisen henkilön 

välityksellä työnantajalle. Työnantajan toimintavelvollisuus alkaa vasta, kun hän on saa-

nut tiedon mahdollisesta häirintätapauksesta8.  

VHO 9.12.2009 1467: Työnantaja H:ta syytettiin työsyrjinnästä. Hovioikeus 

totesi, ettei kukaan asiasta kuullut tai asianomainen ollut kertonut H:lle sek-

suaalista häirintää harjoittavasta miehestä. Tapauksessa oli toimittu 

                                                
7 Nieminen 2005, 151 
8 Nieminen 2005, 152 



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Johansson 

päinvastoin, kun työntekijät olivat kertoneet HI:lle ja F:lle, ettei H:lle saa 

kertoa asiasta. Hovioikeus katsoi (kuten käräjäoikeus) jääneen näyttä-

mättä, että H olisi ollut tietoinen mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä 

tai että hänellä olisi ollut syytä epäillä, että jotkut työntekijät olisivat joutu-

neet seksuaalisen häirinnän kohteeksi. H ei siten ollut velvollinen ryhty-

mään 8 d §:n mukaisiin toimiin. Hovioikeus hyväksyy näillä perustein kärä-

jäoikeuden aikaisemman tuomion perustelut ja lopputuloksen. Syyte hylät-

tiin. 

 

Työnantajalla on käytössään tehokkaita keinoja ja työjohto-oikeuteen liittyviä valtuuksia 

puuttua häirintään syyllistyneen toimintaan. Työnantajan on otettava vakavasti ja suh-

tauduttava objektiivisesti jokaiseen häirintätapaukseen ja hänen on välittömästi käynnis-

tettävä kattava selvitystyö. Työnantajan ensimmäinen velvollisuus on kuulla molempia 

sekä häirittyä että häiritsijää. Vaikka tapaus olisi vain ”sana sanaa vastaan”, työnantajan 

on jatkettava selvitystyötä ja hänen on vielä tarkemmin otettava selvää tapahtumien yk-

sityiskohdista. Häirinnälle voi olla ulkopuolisia todistajia, jos häiritty on kertonut tapauk-

sesta toiselle työntekijälle. Työnantajan pitää huolehtia, että häirintä ei enää jatku. Työn-

antajalla ei kuitenkaan voi ottaa kantaa siihen, kuka puhuu totta, jos hänellä on tiedossa 

vain kahden vastakkaisen työntekijän kertomukset.9 

Häirintätapauksissa näyttökysymykset osoittautuvat usein hyvin vaikeiksi. Yleensä sil-

minnäkijöitä ei ole ja selvitystyö on tehtävä vain ”sana sanaa vastaan”. On oltava selkeää 

näyttöä, jos häiritsijän työsopimus halutaan häirintätapauksen vuoksi päättää. Samoin 

jos häiritty haluaa viedä tapauksen oikeusistuimen käsittelyyn.  

Tärkeää olisi, että häiritty kirjaisi yksityiskohtaisesti tapahtumankulun muistiin. Jos häi-

ritty kertoo asiasta välittömästi ulkopuoliselle, on hyvä saada heidät todistamaan tapauk-

sessa. Toisinaan voi olla useampikin häirityksi tulleita. Tällöin samankaltaiset häirintäta-

pauskertomukset tukevat toisiaan ja luovat suuren näyttöarvon.10 

Jos työnantaja jättää puuttumatta häirintään, hän syyllistyy syrjintään ja siten hänet voi-

daan tuomita maksamaan häiritylle hyvitystä (puuttumisvelvoite). Vastuu siirtyy työnan-

tajalle hänen saatuaan tiedon häiritsemisestä. Jos työantaja tiedon saatuaan ei ryhdy 

                                                
9 Nieminen 2005, 153 
10 Nieminen 2005, 154 
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käytettävin keinoin häirinnän poistamiseen, on menettely tasa-arvolain 8 d §:n mukaan 

kiellettyä syrjintää.  

Jos työnantaja on laiminlyönyt velvollisuutensa poistaa ilmoitettu häirintä, on häirityn eli 

kantajan osoitettava, että hänen työnantajansa ei ole tiedon saannista huolimatta ryhty-

nyt käytettävissä olevin keinoin toimiin häirinnän poistamiseksi tai muuhun selvitystyö-

hön. Todistus tiedon saannista on helpompi osoittaa, jos tieto on annettu työnantajalle 

kirjallisesti ja siitä selviää päivämäärä, milloin tieto on annettu. Jos häirintä jatkuu työn-

antajan saaman tiedon jälkeen, on siitä riittävä näyttö, ettei työnantaja ole ryhtynyt riittä-

viin toimiin sen poistamiseksi. Työnantaja voi tästä huolimatta yrittää kiistää syyllisyy-

tensä syrjintään väittämällä, että hän on ryhtynyt käytettävissä olevin toimiin häirinnän 

lopettamiseksi. Tapauksen erityispiirteistä riippuen, on katsottava, miten tehokkaaksi 

työnantajan toimet nähdään. Yksi tehokkaan toiminnan tunnusmerkki on, että työnantaja 

on ottanut tilanteen vakavasti ja lähtenyt välittömästi asianmukaiseen selvitystyöhön. 

Toinen tunnusmerkki on, että häiritsijään kohdistetaan riittävän vahvat toimenpiteet, jotta 

häiritsijä ymmärtää lopettaa häiritsevä toiminta.  

Jos häirintä saa edelleen jatkua, ei työnantajan toimia voi katsoa tehokkaiksi, jos häirit-

sijään ei ole kohdistettu asteittain kovenevia toimenpiteitä.11 Mikäli häirityn mielestä työn-

antaja laiminlyö velvollisuutensa välittömästi tiedon saatuaan ryhtyä käytettävissä oleviin 

keinoin seksuaalisen häirinnän poistamiseen siitä tiedon saatuaan, hän voi tasa-arvolain 

mukaan vaatia käräjäoikeudessa hyvitystä syrjinnästä. Hyvitystä on vaadittava kanteen 

muodossa kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikkomisesta.12 

Työnantajalla on moninaiset keinot käytettävissään ratkaista väitetty häirintätilanne. Häi-

ritsijälle on annettava häirinnän vakavuudesta riippuen joko huomautus tai varoitus. Jois-

sain tapauksissa, jossa yhteistyö häiritsijän ja häirityn välillä nähdään mahdottomana, 

työnantaja voi järjestää heidät eri työtehtäviin tai toimipisteeseen siten, että häiritty ja 

häiritsijä ovat mahdollisimman vähän kanssakäymisessä toistensa kanssa, tai mieluiten 

ei ollenkaan. Tällöin häirityn työolosuhteita ei saa heikentää, ellei se ole välttämätöntä13. 

Vakavammissa tapauksissa äärimmäisen viimeisenä keinona työnantajalla on häiritsijän 

työsuhteen päättäminen14.  

                                                
11 Nieminen 2005, 154 
12 Tasa-arvovaltuutettu. Häirinnän lopettaminen 
13 HE 195/2004, 31 
14 Paanetoja 2018, 29 - 30  
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Työnantajan on ilmoitettava häiritylle, millaisiin toimenpiteisiin hän ryhtyy häirinnän lo-

pettamiseksi. Häirinnän törkeydestä ja vakavuudesta riippuen on myös mahdollista irti-

sanoa tai purkaa työsopimus, jos työsopimuslaissa säädetyt irtisanomis- tai purkuperus-

teet täyttyvät. Jos kyseessä on fyysinen seksuaalinen häirintä, on työnantajalla yleensä 

riittävät syyt työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Tällöin täyttyvät myös sek-

suaalisen ahdistelun rikostunnusmerkistöt. Lievemmissä tapauksissa ennen työsopi-

muksen purkamista, työntekijälle on annettava varoitus, minkä jälkeen työntekijällä tulee 

olla tosiasiallinen mahdollisuus muuttaa käyttäytymistään ja oppia virheistään15. 

Häiritsijänä voi olla myös työnantaja tai työnantajan edustaja (esimerkiksi toimitusjohtaja, 

hallituksen jäsen tai muu vastaavassa asemassa oleva taho)16. Tällöin häirityn ei tarvitse 

ilmoittaa erikseen muulle työnantajan edustajalle, jotta toiminta olisi katsottava kielletyksi 

syrjinnäksi17. 

Seksuaalinen häirintä on yksi sellaisista tilanteista, jossa kyseessä on sopimattomasta 

käytöksestä työsopimuksen päättämisperusteena. Riippuu tilanteen kokonaisarvioin-

nista, minkälainen merkitys tällaisella käytöksellä on työsopimuksen päättämisen kan-

nalta. Esimerkiksi miten teko vaikuttaa työntekijöiden keskinäisiin suhteisiin ja toisaalta 

myös, miten se vaikuttaa työntekijän ja työnantajan väliseen luottamussuhteeseen. Täl-

löin jopa vähäpätöiseltä ja pieneltä tuntuva teko voi saada suurtakin merkitystä työyhtei-

sössä. Ensisijaisesti on arvioitava teon luonteesta johtuen häirinnän merkitys häirityn 

työntekijän kannalta18. 

Nämä edellä mainitut toimenpiteet ovat käytettävissä vain, jos häiritsijä on yhä työsuh-

teessa ja työnantajan määräysvallan piiriin kuuluva työyhteisön jäsen. Laissa ei ole eri-

telty tilanteita, jossa aiheuttaja ei olisi työyhteisön jäsen. Säännöksissä ei myöskään an-

neta ohjeistusta sellaisia tilanteita varten, joissa häiritsijä ja häiritty tai molempien työ-

suhde on päättynyt ennen kuin selvitystarve tulee esille. 

Tasa-arvolain mukaan syrjinnän ei aina tarvitse olla tahallista. Näin ollen hauskana tar-

koitettu, vaikkakin epäasiallinen, huumori tai huomautus voi olla häirintää, jos sen kohde 

kokee sen syrjivänä. Laissa on täsmennetty, että häirintää on toiminta, joka luo uhkaa-

van, vihamielisen, halventavan, nöyryyttävän tai ahdistavan ilmapiirin. Siten mikään yk-

sittäinen vitsi tai huomautus ei ole vielä häirintää, vaan toiminnan on oltava jatkuvaa, 

                                                
15 Nieminen 2005, 153 
16 Nieminen 2005, 152 
17 Paanetoja 2018, 30 
18 Nieminen 2005, 154 
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jotta se luo lain kuvaaman ilmapiirin. Tällainen seksuaalinen huomio muuttuu häirinnäksi, 

kun sitä jatketaan siitä huolimatta, että häiritty ilmaisee pitävänsä sitä ei-toivottuna. Häi-

ritsijä ei voi määritellä, mitä häirityn tulee sietää, eli vaikka häiritty ei kykenisi esimerkiksi 

arkuutensa vuoksi ilmaisemaan vastentahtoisuuttaan selkeästi, on joissain tapauksissa 

häirinnän muodot niin loukkaavia, että häiritsijän tulisi itse tiedostaa syyllistyvänsä häi-

rintään. Jotta kyse olisi tasa-arvolain tarkoittamasta häirinnästä, tekijän on oltava tietoi-

nen tai hänen pitäisi tavanomaista harkintaa käyttäen tietää, että käyttäytyminen ei ole 

toivottua.19 

Tasa-arvolain sanktiot eivät ulotu työpaikkojen ulkopuolelle. Häirinnän estämisvelvoit-

teen ulkopuolelle jäävät tilanteet, jotka eivät liity työhön tai työstä johtuviin tilanteisiin20. 

Tasa-arvolain vahvuus on seksuaalisen häirinnän selkeä määrittely. Tuomioistuin ei ole 

käsitellyt montaakaan tapausta sillä lain edellyttämä tasa-arvosuunnitelma on auttanut 

selvittämään ongelman olemassaoloa sekä laatimaan selkeät toimintaohjeet työpai-

koille. 

Sanktiot eivät kohdistu häiritsijään. Työnantajan velvollisuus on kohdistaa työlainsää-

dännöllisiä toimia häiritsijään, kuten varoituksen antaminen tai jopa irtisanominen. Ensi-

sijaisesti on pyrittävä selvittämään tapaus keskustelemalla ja kehittämään työilmapiiriä. 

Tasa-arvon edistämisvelvoite on tasa-arvolain 6 §:n mukaan jokaisen työnantajan vas-

tuulla. Tasa-arvoa on edistettävä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti riippumatta hen-

kilömäärästä, työsuhteiden kestosta, työajan pituudesta, työn laadusta tai muista vas-

taavista seikoista. Tasa-arvolaissa ei kuitenkaan sanatarkasti säädetä, miten tasa-arvon 

edistämisvelvoite käytännössä toteutetaan. Poikkeuksena on tasa-arvolain 6 a §:ssä 

säädetty tasa-arvosuunnitelma, joka velvoittaa jokaista työnantajaa laatimaan tasa-ar-

vosuunnitelma, jos palveluksessa työskentelee vähintään 30 työntekijää.21 

 

3.2.1 Tasa-arvosuunnitelma  

Yli 30 henkilön työyhteisöissä on tasa-arvolain mukaan oltava tasa-arvosuunnitelma, 

jossa näkyy tasa-arvoyhdyshenkilön yhteistiedot sekä toimintaprosessiohjeet. Tasa-

                                                
19 HE 44/2009, 5 
20 Nieminen 2005, 150 
21 Paanetoja 2018, 27 
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arvolain 6 a §:n mukaan työnantajan on laadittava joka toinen vuosi tasa-arvosuunni-

telma, joka koskee etenkin palkkausta ja muita palvelussuhteen. Tasa-arvolaissa sää-

detään tasa-arvosuunnitelman sisällöstä ja siitä, että se on laadittava yhteistyössä hen-

kilöstön edustajan kanssa. Vaikka tasa-arvosuunnitelma on laadittava joka toinen vuosi, 

voi se silti sisältää tavoitteita myös pidemmälle tähtäimelle. Koska suunnitelma on sidottu 

joka toiseen vuoteen, on tarkoituksena luoda siitä jatkuva ja kehittyvä prosessi. Tasa-

arvosuunnitelmaan kuuluva palkkakartoitus voidaan paikallisesti sopia työnantaja- ja 

työntekijäosapuolten kesken laadittavaksi vähintään joka kolmas vuosi, jos tasa-arvo-

suunnitelma muilta osin laaditaan joka vuosi22. 

3.2.2 Tasa-arvovaltuutettu 

Tasa-arvovaltuutettu valvoo tasa-arvolain noudattamista, ja on itsenäinen ja riippumaton 

lainvalvontaviranomainen, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Valtuutettu antaa 

neuvoja ja ohjeita lakiin liittyvistä kysymyksistä, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja 

sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Työntekijä, joka kokee joutuneensa kielletyn syr-

jinnän kohteeksi, voi ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun, ja pyytää häneltä neuvoja ja 

ohjeita, kuinka käsitellä tilanne.  

Tasa-arvovaltuutettu pyrkii neuvoin ja ohjein saamaan tasa-arvolaissa säädettyjä vel-

voitteita noudatettavaksi ja valvomaan, ettei niitä rikota. Tasa-arvovaltuutettu on myös 

pidettävä huolta, ettei mahdollisia rikkeitä jatketa tai uusita. Valtuutettu voi viedä käsitel-

tävänä olevan lainvastaisen toiminnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsi-

teltäväksi.  

Valtuutettu voi sovinnon aikaansaamiseksi ryhtyä toimenpiteisiin tasa-arvolaissa tarkoi-

tettua syrjintää koskevassa asiassa.  

Jos tasa-arvovaltuutetulla on syytä epäillä, että työpaikalla tapahtuu tasa-arvolain vas-

taista menettelyä, hän voi tehdä työpaikalla tarkastuksen, ja siten valvoa henkilökohtai-

sesti, että laissa säädettyjä tasa-arvovelvoitteita noudatetaan. Jos työpaikan lainvastai-

set toiminnat johtavat syytteen nostoon, tasa-arvovaltuutettu voi edustaa oikeudenkäyn-

nissä syrjinnän kohteeksi joutunutta, jos asialla on huomattava merkitys tasa-arvolain 

soveltamisen kannalta, ja se koskee hyvityksen tai korvauksen saamista.  

                                                
22 Paanetoja 2018, 28 
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Tasa-arvovaltuutetulla on kattava materiaali tasa-arvolain sisällöstä. Esimerkiksi tasa-

arvovaltuutetun internet-sivuilta saa kattavasti ohjeita ja neuvoja muun muassa seksu-

aalisesta häirinnästä ja kuinka tällaisessa tilanteessa on toimittava.23 

 

3.2.3 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riip-

pumaton oikeusturvaelin oikeusministeriön hallinnonalalla. Se valvoo julkisessa hallinto- 

ja liiketoiminnassa sekä yksityisessä toiminnassa yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain 

noudattamista.  

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävänä on antaa oikeussuojaa niille, jotka 

ovat tulleet syrjityksi tai ovat tulleet syrjintään liittyvien kiellettyjen toimien kohteeksi.  

Lautakunta voi kieltää syrjinnän uusimista tai jatkamista. Tehostaakseen antamaansa 

päätöksen noudattamista, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi asettaa uhkasa-

kon ja tuomita sen maksettavaksi. Lautakunta ei kuitenkaan voi määrätä korvauksia tai 

hyvityksiä maksettavaksi. Näihin päätöksiin voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.24 

 

3.3 Työturvallisuuslaki 

Työturvallisuuslain tarkoituksena on ennaltaehkäistä erilaisia vaaroja ja riskitilanteita työ-

paikoilla. Työsuojeluviranomaiset valvovat työturvallisuuslain noudattamista. Häirintää 

käsitellään työturvallisuuslain mukaisessa työsuojelun yhteistoiminnassa, jos se työpai-

kalla katsotaan tarpeelliseksi. 

Työturvallisuuslaissa on kielletty häirintä, joka aiheuttaa vaaraa tai haittaa työntekijän 

terveydelle. Seksuaalinen häirintä ja muu häiritsevä toiminta ja käyttäytyminen, joka on 

kielteistä, jatkuvaa ja järjestelmällistä. Seksuaalinen häirintä voi olla pitkäaikaisena koh-

teen terveydelle hyvinkin vahingollista.  

                                                
23 Tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvolain valvonta 
24 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvolautakunta 2019 
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Työnantajalla on työturvallisuuslain 8 §:n mukaan yleinen velvoite huolehtia työntekijöi-

den turvallisuudesta ja terveydestä (huolehtimisvelvoite). Tämän velvoitteen mukaan pi-

tää ottaa huomioon kaikki työstä, työolosuhteista sekä muusta työympäristöstä riippuvat 

seikat. Työnantajan tulee asettaa tavoitteeksi työturvallisuuden kokonaisvaltainen hal-

linta. Velvollisuudesta huolehtia työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä säädetään 

työturvallisuuslaissa, mutta laki ei määrää keinoja, millä työnantaja voi käytännössä vel-

voitteen täyttää.  

Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja sen tilaa tunnistaakseen vaarat 

ja riskit. Tärkeää on myös se, että toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta seurataan ja 

reagoidaan mahdollisiin puutteisiin. Tarkkailuvelvoite ei ole yleensä vain yhden henkilön 

vastuulla, vaan se on jaettu useammille eri organisaatiotasoilla työskenteleville työnan-

tajan edustajille. 

Työnantaja ei ole velvollinen olemaan vastuussa ennalta arvaamattomissa tilanteissa, 

joihin hän ei pystynyt vaikuttamaan, eikä poikkeuksellisissa tilanteissa, joiden seurauksia 

ei olisi pystynyt välttämään kaikista aiheellisista varotoimista huolimatta. Työnantaja on 

toimialansa asiantuntija, jonka tulee olla selvillä toimialalle luonteenomaisista vaaroista 

ja haitoista ja hänellä tulisi olla keinot torjua niitä. Vaarat ja haitat muuttuvat ajan myötä, 

ja siten työnantajan velvoite ei ulotu ennalta tiedostamattomien vaarojen ennaltaeh-

käisyyn25. 

Työturvallisuuslain 17 §:n mukaan työnantajan on yhdessä henkilöstön kanssa ylläpidet-

tävä ja parannettava työpaikan turvallisuutta. Työnantajan on annettava työntekijöille riit-

tävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työ-

olosuhteisiin vaikuttavista asioista ja niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä 

ja suunnitelmista. Mainittuja asioita on myös käsiteltävä asianmukaisesti, riittävän 

ajoissa työnantajan, työntekijöiden tai heidän edustajansa kanssa. Työnantajan vas-

tuulla on huolehtia edellä mainituista asioista. Työntekijällä on myös oikeus vaikuttaa 

työturvallisuuteen antamalla ehdotuksia sen parantamiseen.   

Työturvallisuus lain 10 §:n mukaan työnantajan on tehtävä riittävän järjestelmällinen sel-

vitys mahdollisista vaaroista ja riskeistä. Selvitystyö on annettava niin fyysisistä kuin 

psyykkisistäkin vaaroista ja riskitekijöistä. Tämä velvoite koskee kaikki työnantajia toi-

mialan koosta riippumatta. Kyseessä voi olla työpaikan sisäinen tai ulkoinen haittatekijä. 

                                                
25 Paanetoja 2018, 40 
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Esimerkiksi esimiehen on otettava huomioon asiakkaiden aiheuttamat haitat26. Säännös-

teksti ei sanatarkasti erittele seksuaalista häirintää riskitekijänä. Ottaen huomioon sen 

haittavaikutukset niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin työterveyteen, on oletettava sen 

kuuluvan työnantajan riskiselvitykseen. Selkeän olettamuksen vuoksi en näe tarpeelli-

sena, että pykälään lisättäisiin sanatarkka selvitys seksuaalisesta häirinnästä riskiteki-

jänä, jotta se selventäisi työnantajan vastuuta asiassa. 

Mainittujen velvoitteiden perusteella työnantajan on järjestettävä ennakollisin toimin häi-

rinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta vapaa työympäristö. Tavoitteena on luoda sellai-

nen työskentelyilmapiiri, jossa ei esiinny lainkaan häirintää tai epäasiallista kohtelua. 27   

Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan, jos työpaikalla työntekijään kohdistuu häirintää, joka 

aiheuttaa tämän terveydelle haittaa tai vaaraa, on työnantajan asiasta tiedon saatuaan 

käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. Tieto työnanta-

jalle voi tulla esimerkiksi yhteydenottona työntekijältä itseltään, työnantajan edustajalta, 

työkaverilta, työsuojeluvaltuutetulta, luottamusmieheltä tai työterveydenhuollosta. Tässä 

ei tarkoiteta pelkästään yksittäisiä ja yksilöityjä yhteydenottoja, vaan sellaista tietoa, 

jonka perusteella on syytä epäillä häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. 

Kuten aikaisemmin jo mainitsin, niin työnantajalla on työturvallisuuslain 8 §:n mukaan 

jatkuva tarkkailuvelvoite työturvallisuuden ylläpitämiseen. Työnantajan tulisi jo tämän 

säädöksen velvoittamana havaita työturvallisuus lain 28 §:ssä mainittu mahdollinen häi-

ritsevä toiminta28. 

Häirinnästä on vastuussa ensisijaisesti (tiedon saatuaan) esimies, mutta työturvallislaki 

velvoittaa myös jokaista työntekijää olemaan häiritsemättä sekä puuttumaan toisiin koh-

distuviin häirintätilanteisiin. Työturvallisuuslain 18 §:n 3 momentin mukaan työntekijän 

on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua, joka 

on haitaksi tai vaaraksi heidän terveydelle tai turvallisuudelle. Vaikka työnantaja on vel-

vollinen ensi sijassa estämään häirintätilanteet, niihin puuttumiseen ei voida nojata vain 

ainoastaan työnantajan yksipuolisesti toteutettaviin keinoihin. Häiritsemiseen puuttumi-

nen on koko työyhteisön asia29. Tämän vuoksi on nähty tarpeelliseksi säätää myös työn-

tekijälle velvollisuus välittää tieto toiseen työntekijään kohdistuvasta häirinnästä tai epä-

asiallisesta kohtelusta. Työturvallisuuslain 19 § 1 momentin mukaan työntekijän on 

                                                
26 Paanetoja 2018, 41 
27 Paanetoja 2018, 43 
28 Paanetoja 2018, 46 
29 HE 59/2002, 37 
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välittömästi ilmoitettava työnantajalle työolosuhteissa havaitsemista vioista, jotka voivat 

aiheuttaa työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle haittaa tai vaaraa. 

Kun työnantaja on saanut tiedon mahdollisesta häiritsemistapauksesta, on hänen ryh-

dyttävä käytettävissä olevin toimenpiteisiin, jotka määräytyvät sen mukaan, minkälai-

sesta ja miten vakavasta häirinnästä on kyse. Jokaisessa tapauksessa työnantajan on 

ensin otettava selvää asiasta monipuolisin keinoin jokaisen asianosaisen kanssa. Työ-

turvallisuuslaki ei kuitenkaan erittele tarkasti selvittämisprosessin ja toimenpiteiden si-

sällöstä. Voidaan kuitenkin olettaa, että työnantajan tulisi hankkia kaikki tieto tapahtu-

mien kulusta ja tarkastella niitä objektiivisesti. Esimerkiksi pelkästään häirinnän aiheut-

tajan kanssa käyty keskustelu tapahtumien kulusta ei ole riittävä laajalti hankittua tietoa. 

Työnantajan on tehtävä selvitystyö huolellisesti, mutta myös viipymättä. Vaikka työtur-

vallisuuslaissa ei ole eritelty tarkkaa aikaa, jossa työnantajan on ryhdyttävä selvittelyyn 

tapahtumien kulusta, voidaan olettaa, että selvittelyyn ei voida ryhtyä kuukausien kuluttu 

tiedon saannista. Selvittely on tehtävä viimeistään muutaman viikon kuluttua tiedon 

saannista. 

Selvittelyjen tarkoituksena on saada selville, onko väitetyssä häirintätilanteessa kysymys 

28 §:n mukaisesta tapauksesta, ja millaiset toimet on tehtävä, jotta asia korjaantuisi. Jos 

kyseessä on lain 28 §:n mukainen toiminta, se on omiaan aiheuttamaan haittaa ja vaaraa 

työntekijän terveydelle. Tämä ei tarkoita ainoastaan tapauksia, jossa työntekijä on sai-

rastunut tai joutunut työkyvyttömäksi. Henkilöt oireilevat eri lailla tällaisissa tilanteissa, 

eikä siten voida olettaa, että jokainen työntekijä menetä työkykyään, vaikka häneen koh-

distetaan häiritsevää kohtelua. Työnantajan on siten puututtava jokaiseen terveyteen 

vaarantavaan tilanteeseen, vaikka työntekijä ei olisi joutunut sairaslomalle. Työnantajan 

on objektiivisesti arvioitava tapahtuman luonne ottaen huomioon kaikki seikat (laatu, 

luonne, kesto jne.), jotta hän voisi tuomita teot toisen terveydelle haitaksi.30 

Selvittelyvaiheessa työnantajan kannattaa pyytää apua työterveyshuollon henkilökun-

nalta, koska heidän asiantuntemuksensa työntekijän terveydestä on merkityksellinen 

asian selvittämisen kannalta. Työnantajan voi olla vaikea tehdä arviointia, minkälainen 

toiminta on omiaan tekemään haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Myös työntekijä 

voi pyytää työterveyshuollolta apua selvitystyössä, esimerkiksi hän voi pyytää heiltä kir-

jauksia häiritsevän tilanteen haittavaikutuksista. 

                                                
30 Paanetoja 2018, 47 
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Selvittelyjen jälkeen työnantajan on arvioitava, millä toimenpiteillä ja käytettävissä ole-

villa keinoilla häirintä tai epäasiallinen kohtelu saadaan päättymään. Työnantajan on 

asetettava tavoitteeksi poistaa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti mahdolliset epä-

kohdat ja ratkaista ongelmat johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Lisäksi toimenpiteissä 

tulee ottaa huomioon työpaikan olosuhteet ja niiden on oltava oikeassa suhteessa ta-

pahtumiin.31 

Työturvallisuuslaki ei pidä sisällään tarkkaa kuvausta keinoista, joita työnantajan tulisi 

käyttää asiakkaiden aiheuttamassa häirintätilanteissa. Myöskään lain esitöissä ei eritellä 

keinoja muulla lailla kuin mainitsemalla, että jos asiakas aiheuttaa häirintää, ei työnanta-

jalla ole välttämättä tehokkaita keinoja puuttua siihen32.  

Työpaikan sisäisissä tilanteissa työnantajalla on käytettävissään työnjohdollisia keinoja. 

Työnantaja voi esimerkiksi uudelleen järjestää työtehtäviä ja vastuualueita tai järjestää 

sisäisen siirron toiseen työtehtävään tai toimipisteeseen. Häirintään syyllistynyt voi 

saada mahdollisen varoituksen tai vakavammissa ääritapauksissa työsopimus voidaan 

irtisanoa tai purkaa. Nämä keinot ovat tehokkaita ainoastaan, jos häiritsijä ja sen kohde 

yhä toimivat työnantajan palveluksessa. Lainvalmistelussa tai oikeuskirjallisuudessa ei 

ole tarpeeksi otettu huomioon tilanteita, joissa häiritseminen tulee esille, esimerkiksi ly-

hyissä määräaikaisissa työsuhteissa tai vasta työsuhteen päätyttyä33.  

Työturvallisuuslain 28 § häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua koskeva säännös 

eroaa tasa-arvolain samaa sisältävästä säännöksestä ainakin kolmella eri tavalla. En-

simmäisenä erona työturvallisuuslaissa mainitaan häirinnän lisäksi epäasiallinen koh-

telu, jota ei mainita tasa-arvolain säännöksessä. Työturvallisuuslaki on siten tältä osin 

laajempi. Toisena erona on se, ettei työturvallisuuslaissa määritellä häirinnän tapaa, sa-

malla tapaa kuin tasa-arvolaissa. Lisäksi, kolmantena erona, työturvallisuuslain 28 §:n 

laiminlyönnistä ei ole mainittu hyvitysseuraamusta, vaikka siitä mainitaan tasa-arvo-

laissa.34 

 

                                                
31 Paanetoja 2018, 48 
32 HE 59/2002, 41 
33 Paanetoja 2018, 48 
34 Paanetoja 2018, 43 



22 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Johansson 

3.4 Seksuaalinen ahdistelu rikoslaissa 

Seksuaalinen häirintä ei ole Suomen rikoslaissa kriminalisoitu. Seksuaalinen ahdistelu 

on häirintää vakavampaa toimintaa. Seksuaalinen ahdistelu kriminalisoitiin vuonna 2014 

sen vuoksi, koska seksuaalinen ahdistelu ei soveltunut jo olemassa oleviin kriminalisoin-

teihin. Aikaisemmin ahdistelu oli rangaistavaa vain kunnianloukkauksena ja pahoinpite-

lynä. Tämä nähtiin epätarkoituksenmukaisena, koska seksuaalinen ahdistelu on teko, 

joka loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Lakiuudistus ei alkujaan ollut 

vain ahdisteluun liittyvä lisäys vaan myös seksuaalinen häirintä haluttiin lisätä rikoslakiin. 

Lakivaliokunnan mukaan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettaman tarkkara-

jaisuuden vaatimuksen täyttävän rangaistussäännöksen laatiminen on haasteellista, 

koska lain seksuaalista häirintää koskevat perustelut olivat tähän tarkoitukseen liian epä-

määräiset. Lakivaliokunta sai lopulta eduskunnan taakseen, ja vain loukkaava koskettelu 

lisättiin rikoslain 20 lukuun35.  

Rikoslain 20 luvun 5 a §:n mukaan seksuaalisesta ahdistelusta tuomitaan se, joka kos-

kettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän sek-

suaalista itsemääräämisoikeutta, jollei teosta muualla sanotussa luvussa säädetä ran-

gaistusta. 

Seksuaalinen teko määritellään myöhemmin saman luvun 10 §:n 2 momentissa. Sillä 

tarkoitetaan sellaista tekoa, jonka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet 

huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen. 

Helsingin käräjäoikeudessa syyttäjä esitti tapauksessa rangaistusvaati-

muksina, että kansanedustaja A oli syyllistynyt pahoinpitelyyn ja seksuaa-

liseen ahdisteluun kansanedustajana toimivaa B:tä kohtaan. B oli istunut 

pääkäsittelyn tauolla eduskunnan kahvilassa C:n kanssa. A saapui pikku-

jouluista, ja liittyi naisten seuraan. Yllättäen hän otti kuristusotteen B kaulan 

ympärille pakottaen väkivalloin B:n kasvot häneen, ja suuteli tätä lupaa ky-

symättä suulle. B oli kieltänyt A:ta ja myös C oli käskenyt A:ta lopettamaan. 

A oli päästänyt irti ja sanonut ”sainpas pussattua B:tä”. Vääntötilanne oli 

kestänyt arviolta 5 sekuntia. A oli ollut vahvassa humalatilassa. Täysistunto 

oli kestänyt kello 3:50:een asti. A oli tapahtuneen jälkeen jossain vaiheessa 

yrittänyt päästä istuntosaliin joulukoristeita päässään, mutta 

                                                
35 Uhari 2018 
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kansanedustaja D oli estänyt sen. A ei ollut seuraavana päivänä muistanut 

tapahtuneesta mitään. Hän oli pyytänyt B:ltä anteeksi luvaten, ettei ”se 

toistu ennen kuin olen seuraavan kerran humalassa”, mistä B oli päätellyt 

A:n olleen edelleen juovuksissa. A:n menettelyn seurauksena B:lle on ai-

heutunut ainakin kipua ja särkyä. A oli tilanteessa koskettelemalla tehnyt 

B:lle seksuaalisen teon siten, että A oli kääntänyt väkivalloin B:n pään itse-

ään kohden lupaa kysymättä ja vastoin B:n tahtoa suudellut B:tä suulle. 

Lain esitöiden (HE 216/2013 vp) mukaan myös toisen suutelemista voi-

daan pitää laissa tarkoitettuna kosketteluna. Se on myös selvästi seksuaa-

lisesti olennainen, toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaava 

teko. Asianomistajan on edellä kerrotulla tavalla henkilötodistelussa selvi-

tetty vastustaneen vastaajan väkisin toteuttamaa suuteloa. Näin ollen sel-

vää on, että myös seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistön edellyttämä 

tahallisuuden vaatimus on täyttynyt. Arvioinnissa ei vastaajan itseaiheutta-

malla humalatilalla ole ollut merkitystä. 

Kaulasta puristamisen potentiaalisesta vaarallisuudesta huolimatta se on 

kuitenkin ollut hyvin lyhytaikaista ja asianomistajalle aiheutunut vahinko on 

jäänyt suhteellisen lieväksi. Tämän perusteella voidaan tuomiolauselmasta 

ilmenevää yhteistä sakkorangaistusta pitää riittävänä seuraamuksena vas-

taajan syyksi luetuista rikoksista. 

Käräjäoikeus katsoi A:n syyllistyneen siihen pahoinpitelyyn ja seksuaali-

seen ahdisteluun, mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta. KO tuomitsi A:n 

yhteiseen sakkorangaistukseen pahoinpitelystä ja seksuaalisesta ahdiste-

lusta maksettavaksi 45 päiväsakkoa sekä henkisestä kärsimyksestä B:lle 

ja oikeudenkäyntikulut.36 

Vuonna 2019 Helsingin hovioikeus kovensi käräjäoikeuden tuomiota 45:stä 

päiväsakosta 80:een päiväsakkoon. 

”Ottaen kuitenkin huomioon, että A on kohdistanut väkivaltaa asianomista-

jan pään ja kaulan alueelle ja se, että hänen syykseen on lisäksi luettu sek-

suaalinen ahdistelu ja että teko on tapahtunut asianosaisten työpaikalla, on 

tuomittua rangaistusta pidettävä yleiseen oikeuskäytäntöön nähden liian 

                                                
36 Edilex uutiset 56454 2018 



24 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Laura Johansson 

alhaisena ja rangaistusta on siten korotettava”, Helsingin hovioikeus toteaa 

tuomiossaan. 

Henkisen kärsimyksen ja oikeudenkäyntikulut pysyivät entisellään.37 

 

Työnantaja, joka rikkoo työturvallisuuslakia, voidaan tuomita työturvallisuusrikoksesta. 

Rikoslain 47 luku 1 §:n mukaan työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huoli-

mattomuudellaan rikkoo itse työturvallisuusmääräyksiä tai aiheuttaa työturvallisuusmää-

räysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten nou-

dattamista alaisessaan työssä, on tuomittava työturvallisuusrikoksesta sakkoon tai van-

keuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 

Verbaalinen ahdistelu ei sovellu seksuaalisen ahdistelun rikostunnusmerkistöön. Mutta 

se voi tapauskohtaisesti täyttää kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen tunnukset. 

Kunnianloukkaus ei varsinaisesti pidä sisällään seksuaalisen ahdistelun liittyvää seksu-

aalista vallankäyttöä, koska se yleisesti kohdistuu toisen henkilön yksilöön ja ominai-

suuksiin. Mutta se ei kuitenkaan pois sulje sitä, että kunnianloukkaus voisi olla seksuaa-

liväritteistä, jonka uhri kokee ahdisteluna. Siten henkinen tai sanallinen häirintä voidaan 

tapauskohtaisesti tuomita rikoslain kunnianloukkauspykälien nojalla.  

Seksuaalinen ahdistelu on asianomistajarikos, joten sen tutkiminen ja vieminen oikeu-

teen edellyttää, että sen kohde tekee poliisille syytepyynnön. Syyte voidaan nostaa viran 

puolesta vain erityisen painavista syistä. 

Ylen teettämän taloustutkimuksen mukaan sanallisen seksuaalisen häirinnän kriminali-

sointia puolustaa miehistä 40 % ja naisista 65 %38. Tulisiko tämän kyselyn nojalla ja ot-

taen huomioon seksuaalisen häirinnän yleisyys, uudelleen arvioida sen kriminalisointi? 

Tämä kenties pakottaisi vakavoittamaan suhtautumista seksuaaliseen häirintään ja sen 

vähättely ja piilottelu saataisiin vihdoin loppumaan.  

 

                                                
37 Uusi Suomi 
38 Yle uutiset 2017 
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4 HÄIRINNÄN ERI MUODOT 

4.1 Ulkopuolinen häirintä 

Työntekijöille syntyy monia työpaikan ulkopuolelle ulottuvia suhteita, esimerkiksi asiak-

kaisiin, hoidettaviin potilaisiin, oppilaisiin jne. On lähtökohtaisesti erityisen tuomittavaa, 

jos työntekijä häiritsee heitä seksuaalisesti. Käytännön tilanteissa näkyy kuitenkin vaih-

televuutta. Työsopimuksen päättämiskynnys ylittyy helpommin tilanteissa, joissa työnte-

kijä osoittaa työpaikan ulkopuoliselle henkilölle häiritsevää käyttäytymistä kuin työpaikan 

sisäisessä seksuaalisessa häirinnässä. 

4.1.1 Työntekijä häiritsee asiakasta 

Työntekijöiden työpaikan ulkopuolelle ulottuvat seksuaaliset häirintätapaukset otetaan 

usein vakavasti. Tällaisissa tilanteissa oikeus irtisanoa työsopimus perustuu siihen, että 

häiritsijä on ammattihenkilönä toimiessaan laiminlyönyt välttää toimintaa, joka on ristirii-

dassa menettelyn kanssa, jota voidaan kohtuuden mukaan vaatia hänen asemassaan 

olevalta. Kyse on sellaisesta epäammattimaisuuden asteesta, jonka perusteella työnan-

tajaa ei voida edellyttää jatkamaan työsopimusta.39 

Työpaikan ulkopuolelle ulottuvat seksuaaliset teot luovat sellaisen luottamuspulan, joka 

oikeuttaa, riippuen tilanteesta, purkamaan häiritsijän työsopimuksen. Tämä toki riippuu 

lisäksi suuresti esimerkiksi häiritsijän toimenkuvasta ja työhistoriasta. Tärkeää on myös 

arvioida purkuperusteen täyttymistä koskevassa harkinnassa, onko sopimaton menet-

tely ollut omiaan aiheuttamaan työnantajalle vahinkoa.40 

4.1.2 Asiakas häiritsijänä 

Kun asiakas häiritsee työntekijää, on työnantajalla suppeat toimintavallat sen estä-

miseksi. Ainoana hyvänä keinona on antaa työntekijöille tarkat ohjeet, miten häirintäti-

lanteissa toimitaan. Työntekijöillä pitää olla valmiudet käsitellä häiritseviä asiakkaita jo 

                                                
39 Edilex. Koskinen 2016, 13 
40 Edilex. Koskinen 2016, 17 
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ennen kuin häirintätilanne on syntynyt.41 Tai parhaassa tapauksessa asiakkaan toimesta 

tapahtunut häirintä ei edes pääse syntymään. Jos on mahdollista, niin häiritsevä asiakas 

voidaan siirtää toiselle työntekijälle, mutta vain jos voidaan taata, että vastaavanlainen 

häirintä ei jatku myös toiseen työntekijään kohdistuen. 

Varsinkin palvelualalla koetaan seksuaalista häirintää asiakkaan taholta. Asiakaspalve-

lutilanteessa työntekijän sietokyky on oltava korkealla, joten häirinnälle annetaan tilaa. 

Tilanne on hankala, kun asiakas häiritsee työntekijää seksuaalisesti. Työnantaja ei voi 

työoikeudellisin keinoin puuttua asiaan. Vähäisinä keinoina työnantaja voi vain antaa toi-

mintaohjeet, miten tällaisissa tilanteissa on käyttäydyttävä. Työntekijöitä on perehdytet-

tävä miten ja missä vaiheessa on oikein ilmoittaa asiakkaalle, että tämän toiminta on 

epäasiallista. On sovittava tilanteista raportointi sekä mahdollisen kuormittumisen seu-

ranta. Työntekijöiden on tiedettävä, mistä voi pyytää apua.42 Tilanteiden ennaltaehkäisy 

on paras keino estää häirintä asiakkaiden taholta. Jos ennakoivat toimet eivät riitä ja 

seksuaalista häirintää vastusteluista huolimatta tapahtuu, on työntekijän siirtäminen toi-

siin tehtäviin hyvä ratkaisu.  

Häirintätilanteissa asiakkaan häiritsemä työntekijä voi kiihtyä ja turvautua väkivaltaan tai 

sen uhkaamiseen. Tämä on työntekijän työsuhteen päättämisperuste, sillä työntekijän 

tulisi pyrkiä hillitsemään itsenä tällaisissa tilanteissa, ja raportoimaan tapahtumista työn-

antajalle tai sen edustajalle jälkikäteen. Häirinnän vakavuutta mitattaessa suuttuminen 

ei periaatteessa ole sopimatonta, jos se jälkeenpäin voidaan arvioida oikeutetuksi me-

nettelyksi. Esimerkiksi fyysiseen seksuaaliseen häirintään on luonnollista reagoida voi-

makkaasti ja se on pidettävä normaalin käytökseen kuuluvana. Sen sijaan suuren tun-

teenpurkauksen myötä asiakkaan lyöminen voidaan jo nähdä epänormaalina käytök-

senä ja se voi muodostaa irtisanomis- tai purkuperusteen. 

Palvelualojen ammattiliiton tekemän palvelualoja koskevan kyselytutkimuksen mukaan 

melkein joka toinen (45%) työskentelevä nainen on kokenut seksuaalista häirintää asia-

kastilanteissa. Miehistä seksuaalista häirintää on kokenut vain noin joka kuudes (16%). 

Vaikka ammatti ja työnkuva olisi sama, niin naiset kokevat enemmän seksuaalista häi-

rintää kuin miehet. Baarityöskentelijöistä 82 % kokee joutuneensa seksuaalisen häirin-

nän kohteeksi. Parturi-kampaamoalan työntekijöistä 56% on joutunut seksuaalisen häi-

rinnän kohteeksi. Tyypillistä on, että työntekijä palvelualalla kohtaa enemmän 

                                                
41 Niemien 2005, 154 
42 Palvelualojen ammattiliitto 
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seksuaalista häirintää asiakkaan taholta, kun asiakas on humalassa. Kaikista seksuaa-

lista häirintää kokeneista vain 53 % piti sitä loukkaavana.43 

Oikeuskirjallisuudessa yhtenä häirinnän tunnusmerkkinä on nimenomaan pidetty sitä, 

että häiritty kokee se loukkaavana tai epämiellyttävänä toimintana. Palvelualojen am-

mattiliiton teettämää kyselyä kohtaan voidaankin esittää kritiikkiä siitä, ettei siinä ole tehty 

ilmeisen selkeää eroa normaalin ja häiritsevän seksuaalisen toiminnan välille. Seksuaa-

lisesta häirinnästä ei sinänsä voi olla kyse, jos sen kohde ei kokenut sitä loukkaavana ja 

häiritsevänä. Se ei siten näytä todellista tulosta siitä, kuinka suuri osa kokee oikeuskir-

jallisuuden mukaista seksuaalista häirintää työssään. Tutkimus osoittaa, että lähes puo-

let seksuaalista häirintää kokeneista ei aseta tekoa tuomitsevaksi.  

Seksuaalinen häirintä on kuitenkin aina kiellettyä toimintaa. Kuten aikaisemmin jo teks-

tissäni mainitsin, häiritsijä ei voi määritellä mitä toisen tulisi sietää. Näin ollen jo huumo-

riksi tarkoitettu seksuaalissävytteiset kommentit ovat jo alkujaan kiellettyä toimintaa, 

koska vitsailija ei voi olettaa toisen huumorin olevan samalla tasolla ilman häntä enem-

pää tuntematta.  

Työnantajalla on suppeat työjohdolliset valtuudet puuttua asiakkaan aiheuttamaan häi-

rintään, joten toiminnan kitkeminen on mahdollista vain työntekijöiden käytöstä muutta-

malla. Lähes puolen ”antaessa luvan” seksuaaliseen häirintään, se asettaa toisen puo-

liskon sietämään samaa toimintaa, vaikka he kokevat sen loukkaavana. Asiakas on ris-

tiriitaisessa tilanteessa, jos aiemmin seksuaalissävytteiset huomautukset eivät ole ai-

heuttaneet negatiivista reaktiota, mutta toiseen asiakaspalvelijaan ne aiheuttavat suur-

takin tunnekuohua.  

 

                                                
43 Sourakka 2015 
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4.2 Sisäinen seksuaalinen häirintä 

4.2.1 Työntekijä häiritsee toista työntekijää 

Työntekijöiden on työturvallisuuslain mukaan vältettävä häiritsevää ja epäasiallista koh-

telua toista työntekijää kohtaan. Jokaisen on huolehdittava omasta ja muiden työnteki-

jöiden työterveydestä ja -turvallisuudesta.44  

TT:2014-79 tapauksessa oli kyseessä veturinkuljettajan vapaa-ajalla ta-

pahtuneesta toiseen työntekijään kohdistuneesta seksuaalisesta häirin-

nästä. Matkustaessaan junassa vapaapäivänään VR:n työntekijä oli hu-

maltuneena käyttäytynyt epäasiallisesti puhuen seksuaalissävytteisesti 

konduktöörille tämän taukotilassa, mistä syystä hänet oli irtisanottu. Sek-

suaalinen häirintä oli tapahtunut yöjunassa, jossa A oli lomamatkallaan 

matkustanut Helsingistä Kemijärvelle kulkevalla junalla. A ja konduktööri B 

eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. A:n ja B:n kertomukset eroavat toi-

sistaan. B koki A:n puheet seksuaalisena häirintänä, kun taas B tarkoitti 

puheensa flirttailuna. A:n arvostelukyky oli huonontunut, koska hän oli al-

koholin vaikutuksen alaisena. B oli A:n luvalla konduktöörin hytissä. A oli 

ensin puhunut B:lle seksuaalissävyttein esimerkiksi, että hän ei ole kos-

kaan raiskannut naista. Tämän jälkeen hän oli kiskaissut hytin oven kiinni, 

avannut sepaluksensa, ja vetänyt puseron helmaa housuistaan sanoen 

”nyt aletaan hommiin”. Tämän vuoksi B oli pyytänyt A:ta lopettamaan ja 

poistumaan paikalta. A oli näin tehnyt. 

B on koulutettu ammattilainen hoitamaan kyseisen kaltaisia tilanteita. B an-

toi A:lle luvan olla hänen työtilassaan. Kun jutut kävivät liian levottomiksi, 

B pyysi A:ta poistumaan. A lopetti puheensa heti, kun hänelle kävi selväksi, 

etteivät ne olleet toivottuja ja poistui makuuhyttiinsä. A toimi B:n antamien 

ohjeiden ja käskyjen mukaisesti koko tilanteen ajan.  

Työtuomioistuin ei katsonut A:n epäasiallista toimintaa hyväksyttävänä. Ti-

lanne on tapahtunut työnantajan tiloissa kohdistuen toiseen työntekijään. 

Vaikka A oli ollut vapaa-ajalla, on hänen menettelynsä katsottava vaikutta-

neen työyhteisöön. Tämän vuoksi sopimattomalle käytökselle on annettava 

                                                
44 HE 59/2002, 1 
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suurempi merkitys, kuin jos se olisi tapahtunut täysin työpaikan ja työn ul-

kopuolella. 

On kuitenkin otettava huomioon, että A oli lopettanut puheet ja poistunut 

paikalta, kun B oli ilmoittanut vastentahtoisuutensa. B oli kertonut esitutkin-

nassa, ettei ensin ollut lopettanut A:n puheita, vaikka oli kokenut ne epä-

miellyttäviksi, vaan oli myötäillyt niitä. A ei ollut tunkeutunut konduktöörin 

hyttiin, vaan saanut siihen luvan B:ltä. A ei myöskään loukannut B:n fyy-

sistä koskemattomuutta. Tapahtumien jälkeen A oli pyytänyt B:ltä anteeksi.  

A ei ollut yli 30 vuotta kestäneen työsuhteensa aikana saanut huomautuk-

sia tai varoitusta vastaavanlaisesta häirinnästä tai muustakaan epäasialli-

sesta toiminnasta. Kyse on ollut kertaluontoisesta harkitsemattomasta te-

osta. Vaikkakaan se ei tee A:n käytöksestä hyväksyttävämpää, vaikuttaa 

se kokonaisharkintaan. Tasa-arvolain hallituksen esityksen mukaan irtisa-

nominen on seksuaalisen häirinnän tapauksissa viimesijainen keino. Tässä 

tapauksessa irtisanomista on käytetty ensisijaisena keinona. 

Koska A ei ollut työpaikalla, eikä B ollut hänen varsinainen työtoverinsa, ei 

kyseessä ole tasa-arvolain määrittelemä seksuaalinen häirintä. Tasa-arvo-

laki koskee vain työelämässä tapahtuvaa häirintää.   

Arvioidessaan tapahtumia kokonaisuutena työtuomioistuin päätyi siihen, 

ettei A:n yksittäistä, vapaa-aikana sattunutta harkitsematonta tekoa voida 

sen moitittavuudesta huolimatta pitää niin vakavana hänen ja työnantajan 

välillä noudatettavien sopimusvelvoitteiden rikkomisena, että työnantajalla 

olisi sen johdosta ollut perusteet ensimmäisenä toimenpiteenään irtisanoa 

työsopimus. Yhtiöllä ei siten ollut työehtosopimuksessa edellytettyä asial-

lista ja painavaa perustetta työntekijän työsopimuksen irtisanomiseen. VR 

Yhtymä Oy velvoitettiin maksamaan irtisanotulle A:lle korvauksena seitse-

män kuukauden palkkaa vastaava määrä. 
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4.2.2 Esimies häiritsee alaistaan 

Kun häiritsijänä on esimies, on tapaukseen suhtauduttava vakavasti. Jotta toimenpitei-

siin voidaan ryhtyä, ei erillistä varoitusmenettelyä tarvitse käyttää. Tällaisessa tilan-

teessa häirityllä on oikeus purkaa työsuhteensa. Lähtökohtaisesti häirityn tulisi silti osoit-

taa häiritylle, että hänen toimintansa on ei-toivottua ja vastenmielisenä.45 Muutoin ei voi-

taisi selkeästi tehdä jakoa häiritsevänä koetun käyttäytymisen ja normaalin seksuaalisen 

käyttäytymisen välillä. Mutta näin ei aina voi olettaa tapahtuvan. Seksuaalisuuteen voi 

liittyä arkuutta, joten heikommassa asemassa oleva työntekijä ei välttämättä uskalla ot-

taa asiaa esille. Koska työntekijä on heikommassa asemassa, alisteinen asema, esimie-

heen nähden, on osasyy esimiehen epäasiallisen käytöksen ankarammalle oikeuskäy-

tännölle. 

Pohjois-Savon käräjäoikeus. Miespuolinen toimitusjohtaja oli kohdellut 

seitsemää naispuolista työntekijäänsä epäasiallisesti. kohtelu ilmeni mm. 

epäasiallisena puhutteluna, työntekijöiden ulkonäön arvosteluna, vähätte-

levänä suhtautumisena työpaikalla esiin nostettuihin epäkohtiin, työter-

veyshuollon käyttämiseen liittyvinä ristiriitaisina ohjeina, uhmakkaana käyt-

täytymisenä ja seksuaalisena häirintänä. Toimitusjohtaja oli läpsinyt ja pu-

ristellut työntekijöitä takapuolista ja rinnoista ja kommentoinut heidän ulko-

muotoaan, kävelytyyliään ja pukeutumista seksuaalissävytteisesti. Pitkään 

kestäneen tilanteen kärjistyttyä työntekijät joutuivat jäämään sairauslomille 

keväällä 2013. 

Toimitusjohtaja katsoi, ettei väitteet seksuaalisesta häirinnästä pitäneet 

paikkansa ja olivat liioiteltuja sekä suurenneltuja ja hän piti omia tekojaan 

lähinnä huumorilla tarkoitettuina eleinä. Hän kiisti käräjillä syyllisyytensä. 

Näyttö perustui käräjäoikeudessa, muutamaa silminnäkijää lukuun otta-

matta, lähes kokonaan asianomistajien kertomuksiin. Käräjäoikeus katsoi, 

että monen eri työntekijän samankaltaiset kertomukset tukivat toisiaan ja 

olivat siten tarpeeksi vakuuttavia. Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtajan 

toiminta oli ollut tahallista ja se oli jatkunut ilmoituksista ja reagoinneista 

huolimatta useita vuosia. 

                                                
45 HE 195/2004, 36 
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Käräjäoikeus tuomitsi 30.1.2015 kauppaliikkeen toimitusjohtajan työturval-

lisuusrikoksesta ja työsyrjinnästä 100 päiväsakkoon, josta hänelle kertyi 

maksettavaa 7.500 euroa. Lisäksi toimitusjohtajan maksettavaksi tuli oi-

keudenkäyntikuluja noin 17.000 euroa. Asianomistajien vahingonkorvaus-

vaatimukset käsitellään eri oikeusprosessissa. Teot tapahtuivat vuosina 

2009 – 2013.46 

 

Esimiehen mahdollisuudesta jatkaa työtehtävissään epäasiallisen käyttäytymisen jäl-

keen, on arvioitava, voidaanko sitä kohtuudella edellyttää. Siitä miten kyseisen henkilön 

asema työyhteisössä määräytyy tapahtumien jälkeen vaikuttaa työsuhteen jatkamisedel-

lytysarviointiin. Jos työyhteisössä voidaan ymmärtää, että tapaus oli yksittäinen ylilyönti, 

joka ei ole omiaan jatkumaan, työsuhteen jatkamisen edellytykset ovat olemassa. Luon-

nollisesti tilanteeseen vaikutta esimiehen aikaisempi moitteeton tai moitittava työhistoria, 

esimiehen käyttäytyminen saatuaan tiedon omasta epäasiallisesta käyttäytymisestä, 

häirityn asennoituminen esimiestä kohtaan tapauksen jälkeen sekä tilanteen luonne ja 

mahdolliset aiheutuneet vahingot.  

Arvioitaessa työnantajan edustajan harjoittamaa seksuaalista häirintää heikommassa 

asemassa olevaa kohtaan on otettava huomioon kyseisen henkilön aseman aiheuttama 

vastuu. Työnantajalla ei ole kuitenkaan oikeutta irtisanoa esimiehen työsopimusta, jos 

tapahtunut häirintä on ollut kertaluonteinen ja häiritsijällä on esimerkiksi pitkä moitteeton 

työsuhde takana. Kyseessä voi olla esimerkiksi yhden koulutustilaisuuden aikana tapah-

tunut häirintä, jota ei voida pitää jatkuvana toimintana eikä siten lajissaan erityisen vaka-

vina.47 

 

4.2.3 Häiritsijänä henkilöstön edustaja 

Kun henkilöstön edustaja (esim. luottamusmies) harjoittaa seksuaalista häirintää, sitä 

arvioidaan periaatteessa samoin kuin työnantajan edustajan harjoittamaa seksuaalista 

häirintää. Työsuojeluvaltuutettu vastaa omalta osaltaan työpaikan turvallisuudesta ja 

                                                
46 Edilex-uutiset 43248 2015 
47 Esimiesliitto: Koskinen 2016, 2 
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siten hänen itsensä harjoittama seksuaalinen häirintä alentaa työsuhteen päättämiskyn-

nystä. Henkilöstön edustajan työsopimus voidaan työsopimuslain mukaan irtisanoa vain, 

jos enemmistö niistä työntekijöistä, joita hän edustaa, antaa suostumuksen siihen. Tä-

män vuoksi henkilöstön edustajan päättämisriidat koskevat usein tätä työnantajan oi-

keutta purkaa edustajan työsopimus. Henkilöstön edustajaa ei ole laissa asetettu muista 

työntekijöistä poikkeavaan asemaan työsopimuksen purkamisen osalta.48 

TT:2005-12: Työnantaja oli purkanut pääluottamusmiehen työsopimuksen 

fyysisen seksuaalisen häirinnän perusteella. B:n kertomuksen mukaan 

pääluottamusmies A oli hiipinyt C:n kanssa keskustelleen B:n taakse ja yl-

lättäen tarttunut takaapäin kiinni B:n rintoihin. Samalla sanoen ”pöö”. Tä-

män jälkeen A oli naureskellen poistunut työpisteeseensä. A:n mukaan hä-

nen tarkoituksenaan oli pelästyttää B hartioista koskettaen. Hetken äkki-

näisyydestä johtuen, kädet olisivat voineet livetä B:n rintoihin. Työtuomio-

istuimen enemmistö katsoi, että tapahtumien kulusta esitetty selvitys 

osoitti, että A:n menettely oli johtunut hetken mielijohteesta vaikkakin teko 

itsessään oli ollut ajattelematonta ja loukkaavaa B:tä kohtaan. A:n 28 vuo-

den työsuhteen aikana, hän ei ollut koskaan syyllistynyt vastaavanlaisiin 

tekoihin. Vaikkakin A:n menettely oli ollut paheksuttavaa, sitä ei voitu kat-

soa niin vakavana, että työnantaja olisi joutunut ensimmäisenä toimenpi-

teenään purkamaan työsopimusta. Työtuomioistuimen enemmistö katsoi 

silti, että irtisanomiskynnys oli täyttynyt. Työtuomioistuimen vähemmistö 

näki tilanteen vakavampana. He katsoivat, että A:n menettely ei ollut ajat-

telematonta tai hetken mielijohteesta syntynyt idea pelästyttää työtoveri. 

Pelästyttäminen ei edellytä toisen henkilön koskettamista tapahtuneella ta-

valla, ei koskettamista lainkaan. A oli syyllistynyt työtoverinsa tahalliseen 

fyysiseen seksuaaliseen häirintään. Asian luonteesta johtuen seksuaalisen 

häirinnän merkitystä on ensisijaisesti arvioitava loukatun kannalta. B:n ko-

kema järkytys teon johdosta oli ollut todettavissa vielä työtuomioistuimen 

pääkäsittelyssäkin. Tuomioistuimen vähemmistö katsoi, että työnantajalla 

oli ollut oikeus purkaa ilman irtisanomisaikaa A:n työsopimus. Työpaikan 

pienuuden vuoksi kumpaakaan ei olisi voitu sijoittaa toiseen työpisteeseen 

niin, etteivät he olisi irtisanomisaikana voinut välttyä toistuvasti toistensa 

                                                
48 Esimiesliitto: Koskinen 2016, 3 
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kohtaamista. B:llä on täytynyt olla oikeus jatkaa työntekoa ilman pelkoa 

vastaavanlaisen tilanteen toistumisesta. 

Työtuomioistuin katsoi jääneen näyttämättä, että pääluottamusmiehen me-

nettelyä sen paheksuttavuudesta huolimatta olisi voitu pitää niin vakavana 

sopimusvelvoitteen rikkomisena, että työnantaja olisi joutunut ensimmäi-

senä toimenpiteenään purkamaan työsopimus ilman irtisanomisaikaa. Pe-

rusteettomasta työsuhteen päättämisestä, A:lle tuomittiin 12 kk:n palkkaa 

vastaava korvaus. 
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5 TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN 

5.1 Yleistä 

Työsopimus voidaan joko irtisanoa tai purkaa. Näiden yhteisnimitys on työsopimuksen 

päättäminen. Työsopimuksen irtisanominen vaatii henkilökohtaisia perusteita ja edellyt-

tää asiallista ja painavaa syytä. Työsopimuksen purkamiseen on oltava riittävän moitit-

tava toisen asiaosaisen käyttäytymistä tai laiminlyöntiä49. Työsopimuksen purkaminen 

edellyttää aina erittäin painavaa syytä50. Toistaiseksi ja määräaikaisena tehty työsopi-

mus voidaan purkaa. Kun työsopimus puretaan, se päättyy välittömästi. Työsopimuksen 

irtisanomisessa on noudatettava irtisanomisaikaa. Työsopimuksen purkaminen eroaa 

työsopimuksen irtisanomisesta.  

Purkamisoikeuden yleiset edellytykset täytyy voida todeta jokaisessa tapauksessa. Mi-

käli asianhaarat eivät anna aihetta muuhun arviointiin, laissa ei enää mainita tilanteita, 

joissa purkaminen katsottaisiin sallituksi.51 

 

5.2 Työntekijän oikeus purkaa työsopimus 

Työturvallisuuslaki ja työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa ryhtymään riittäviin toimen-

piteisiin edistääkseen työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Kun työnantaja rikkoo tai lai-

minlyö työsopimuslaista johtuvia velvoitteitaan tilanteiden selvittämättä jättämisellä, ei 

häirityllä työntekijältä voida edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan 

pituista aikaa.52 Työntekijä voi purkaa työsopimuksensa. 

Myös silloin, kun työnantaja rikkoo työturvallisuuslain määräämiä säännöksiä, voi työn-

tekijä purkaa työsopimuksensa. Tätä ennen on kuitenkin annettava mahdollisuus työn-

antajan selvittää tietoonsa saatettu ongelma ja varaamalle tälle mahdollisuus kyselyin, 

neuvotteluin ja ohjein löytää asiassa lain edellyttämä ratkaisu.53 

                                                
49 Koskinen ym. 2012, 1 
50 Koskinen ym. 2012, 70 
51 Koskinen ym. 2012, 65 
52 Koskinen ym. 2012, 519 
53 Koskinen ym. 2012, 521 
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5.3 Huomautus ja varoitus 

Huomautus annetaan, kun kyse on pienestä rikkeestä tai työtehtävien laiminlyönnistä. 

Huomautus on käytännössä lähes aina suullinen. Huomautuksen tehtävä on ilmaista, 

että jos ei työntekijä korjaa toimintatapojaan, on aihetta antaa tälle luonteeltaan vaka-

vampi varoitus. Huomautus ei kuitenkaan ole pakollinen esivaihe varoitukselle. Tilanteen 

vakavuuden mukaan varoituksen voi antaa ilman huomautusta. Huomautuksen antaa 

lähin esimies tai yrityksen henkilöstöasioista vastaava henkilö54. Sillä vain ne henkilöt, 

joilla on työnjohtoon ja -valvontaan oikeus, voivat antaa työntekijälle huomautuksen.  

Varoitus on huomautusta vakavampi menettely. Laillisen irtisanomisen perusedellytys 

on antaa varoitus ennen työsopimuksen irtisanomista. Varoituksella ei ole lain määrää-

mää muotoa. Työnantajan on kuitenkin pystyttävä todistamaan, että työntekijä on saanut 

varoituksen ja siten ymmärtänyt toimiensa moitittavuuden sekä uhan työsopimuksen ir-

tisanomisesta, jos rikkomus tai laiminlyönti toistuu. Tämän vuoksi varoitus kannattaa 

aina laatia kirjallisesti.55 Tärkeää on, että työntekijä ymmärtää varoituksesta, että hänen 

toimensa on työsopimusvelvoitteiden vastaista.  

Varoitusta ei voida antaa ennakkoon, eli rikkeen on tapahduttava ennen varoitusta. 

Työnantaja ei voi varoittaa työntekijää olettamuksella, että työntekijä tekee tulevaisuu-

dessa varoituksessa mainitun rikkeen. Kun työntekijä tekee rikkeen tai jättää tekemättä 

työnantajan määrittelemää työtään, on oikeutettua antaa hänelle varoitus.  

Varoituksen tarkoitus on osoittaa työntekijälle, että hänen rikkomuksensa ovat vakavia. 

Varoituksen tarkoitus on myös antaa työntekijälle mahdollisuus korjata toimenpiteitään. 

Työntekijä ei välttämättä ole tietoinen tekojensa vakavuudesta, tai että hän edes rikkoo 

työnantajan mukaisia toimia.  

Monesti tiedostamattomat rikkeet johtuvat silkasta ajattelemattomuudesta ja huolimatto-

muudesta. Tällaisissa tapauksissa toiminta on helppo korjata nimenomaan varoituksen 

muodossa. Työsopimuslaissa ei ole määritelty varoitusten määrästä työsopimuksen 

päättämiskynnyksen ylittämiseen. Jopa yksi varoitus voi riittää, riippuen rikkeen vaka-

vuudesta56.  

                                                
54 Asikkalan kunnanhallitus 2017, 1 - 2 
55 Esimiesliitto 
56 Koskinen ym. 2012, 540 
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Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 3 momentin tarkoituksena ei ole kaikissa irtisanomista-

pauksissa luoda määrämuotoihin sidottua varoitusmenettelyä. Täten varoituksen anta-

minen ei ole aina irtisanomisen ehdoton edellytys. Hallituksen esityksen mukaan varoi-

tusta ei tarvitse antaa, jos työntekijän rike on ollut niin vakava, ettei työsuhteen jatkamista 

voida kohtuudella edellyttää57. Arvioitaessa tilannetta, olennaista on ottaa huomioon, 

että työntekijä itse on ymmärtänyt tekojensa moitittavuuden tai hänen olisi ainakin pitänyt 

se ymmärtää. Jos häntä on aikaisemmin huomautettu samasta rikkeestä ja esimerkiksi 

ratkaisun toimenpiteinä siirretty toisiin tehtäviin, kynnys irtisanoa ilman varoitusta tekojen 

uusimisen jälkeen ylittyy helpommin58. 

Varoitus on annettava kohtuullisessa ajassa siitä, kun väitetty rikkomus tai laiminlyönti 

on tapahtunut. Varoituksen antamisen viivästyminen on osoitus huonosta työyhteisön 

henkilöstöjohtamisesta. Varoituksen antamisen viivyttely osoittaa, ettei työnantaja pitä-

nyt rikettä tai laiminlyöntiä kovinkaan vakavana. Lisäksi ajan kuluessa tilanteiden todis-

telu tai selvittely vaikeutuu. Tilanteissa, joissa työntekijä vastustaa varoituksen väitteitä, 

eikä pidä sitä aiheellisena sekä haluaa esittää oman kantansa asiassa, selvittelytyön 

vaikeus tulee merkitykselliseksi59. 

Riippuen tilanteesta seksuaalinen häirintä voi olla työsopimuksen päättämisperuste. 

Seksuaalinen huomio on kiellettyä häirintää, kun se on jatkuvaa ja sen kohde kokee sekä 

ilmaisee sen loukkaavana ja vastenmielisenä. Työturvallisuuslain 28 §:n mukaan, jos 

työssä esiintyy työntekijää kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka 

aiheuttaa tämän terveydelle vaaraa tai haittaa, on työnantajan ryhdyttävä toimiin välittö-

mästi käytettävissä olevin keinoin epäkohdan poistamiseksi siitä tiedon saatuaan60. 

Työntekijän yksittäinen vähäinen harkitsematon seksuaalinen häirintä ei vielä synnytä 

työnantajalle oikeutta irtisanoa työsopimusta. Teon yksittäisyys on helpompi arvioida 

kuin sen vähäisyys. Seksuaalinen häirintä voi olla vähäistä, vaikka se olisikin moitittavaa 

(kts. TT 2014-79, VR: seksuaalissävytteinen puhe). Seksuaalisen häirinnän vakavam-

missa muodoissa häirintä on painostavaa ja toistuvaa. Työsopimuksen purkaminen il-

man aikaisempaa huomautusta tai varoitusta asiasta edellyttää törkeää kunnianlouk-

kausta tai väkivaltaa seksuaalisen häirinnän yhteydessä.  

                                                
57 HE 157/2000, 100 
58 Koskinen ym. 2012, 542 
59 Esimiesliitto 
60 Esimiesliitto. Koskinen 2016, 1 
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Työnantajan kuuluu puuttua tilanteisiin, jotka vaarantavat työn tekemisen edellytyksiä ja 

pyrittävä poistamaan kaikin mahdollisin tavoin kyseinen uhka.  

Jos häirintään syyllistynyt kieltäytyy keskusteluista ja muulla tavoin osoittaa passiivi-

suutta selvitystyön aikana, se helpottaa päättämiskynnyksen ylittymistä. Kun seksuaali-

nen häirintä toistuu vastusteluista ja varoituksista huolimatta, se lisää seksuaalisen häi-

rinnän moitittavuutta työpaikalla61. 

5.4 Seksuaalinen häirintä päättämisperusteena 

Oikeuskäytäntö koskien seksuaalista häirintää työsopimuksen päättämisperusteena on 

sisällöllisesti hyvin moninaista. Olen hakenut tapauksia, joiden tuomiot ovat käsitelleet 

seksuaalista häirintää päättämisperusteena. Tuomioissa seksuaalinen häirintä on var-

maa, mutta niiden seuraamukset ovat kyseenalaiset.  

Työntekijän on työsopimuslain 3 luku 2 §:n mukaan noudatettava työtehtävien ja työolo-

jen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään ole-

vin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta. 

Työsopimuslain 7 luku 2 §:n mukaan työntekijästä johtuvana painavana ja asiallisena 

irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen 

olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa laiminlyöntiä tai rikkomista. 

 

5.4.1 Ei oikeutta päättää 

Seksuaalinen häirintä -tilanne voi syntyä tapauksissa, jossa esimerkiksi miespuolinen 

työntekijä on naispuolista työntekijää selkeästi iäkkäämpi. Toisinaan jotkut iäkkäämmät 

miehet eivät kykene suhtautumaan nuoriin naispuolisiin työtovereihinsa tasa-arvoisina 

kollegoina. Monesti tällaisissa tapauksissa nuori työntekijä kokemattomuuttaan ja tietä-

mättömyyttään jättää asian tuomisen esille työpaikalla ja sen vuoksi näissä tilanteissa 

seksuaalinen häirintä voi jäädä uskottavasti näyttämättä. 

                                                
61 Esimiesliitto. Koskinen 2016, 2 
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VHO 1.3.2013 S 12/2: SA on kertonut, että S on hakeutunut toistuvasti hä-

nen seuraansa ja tehnyt sopimattomia ehdotuksia syliin ottamisesta. Näyt-

töä ei kuitenkaan ole siitä, että S olisi tehnyt epäasiallisia, seksuaalissävyt-

teisiä kommentteja SA:lle. S on edellä todetulla tavalla menetellyt sopimat-

tomasti SA:ta kohtaan Oikeuden mukaan jää varteenotettava mahdollisuus 

siitä, että SA on oman käytöksensä selityksenä halunnut tuoda S:n käytök-

sen esiin moitittavampana kuin se tosiasiassa oli ollut. 

Työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaan työnantaja saa vain erittäin paina-

vasta syystä purkaa työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti. 

Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän työsopimuksesta tai laista joh-

tuvien, työsuhteessa olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa 

rikkomista tai laiminlyöntiä, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyt-

tää sopimussuhteen jatkamista. 

Asiassa on jäänyt näyttämättä, että S olisi kosketellut SA:ta tai tehnyt tälle 

seksuaalissävytteisiä ehdotuksia. S:n menettely ei ollut niin vakavaa, että 

K:lla olisi ollut oikeus heti purkaa S:n työsopimus. Oikeuden mukaan K:n 

olisi tullut antaa S:lle mahdollisuus korjata käytöstään esimerkiksi varoituk-

sen muodossa. 

 

Irtisanominen on lähes aina viimeinen työjohdollinen keino häirinnän lopettamiseksi. Se 

vaatii asiallista ja painavaa syytä ja lisäksi työntekijää on varoitettu tai tarjottu muuta 

työtä. Kaikki epäasiallinen sopimaton seksuaalinen käyttäytyminen ei siten riitä aina irti-

sanomisperusteeksi. Vaikka työnantajalla olisi perusteltu syy irtisanoa, niin syyn on myös 

oltava painava. Ennen irtisanomista, työnantajan on pyrittävä ratkaisemaan tilanne käyt-

tämällä mahdollisimman lievää seuraamusta, esimerkiksi antamalla varoitus. Vaikka 

seksuaaliseen häirintään suhtaudutaan vakavasti, nämä yleiset lähtökohdat pätevät. 

VHO 25.1.2011 S 09/1544: E:n epäasiallinen käyttäytyminen on ilmennyt 

mm. seksuaalisena häirintänä kohdistuen kolmeen yhtiössä työskentele-

viin naisiin ja yhteen naispuoliseen yhteistyökumppaniin. Kyseessä on ollut 

ala-arvoisesta sanallisesta häirinnästä ja vain yhteen sen lisäksi kohdistet-

tua fyysistä häirintää koskettamalla hiuksiin, selkään ja vetämällä tämä E:n 

syliin.  Työnantajalla on ollut vastuu työyhteisön hyvinvoinnista ja sen vas-

tuuna on ollut tiedon häirinnästä saatuaan puuttua epäasialliseen 
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toimintaan. Kun arvioidaan oikeutta työsuhteen päättämiseen, hovioikeus 

kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. Oikeuskirjallisuuden mukaan tuo-

mioistuinten linja suhteessa miesten naisiin kohdistamaa seksuaaliseen 

häirintään on ollut tiukka. Työsuhteen purkamiseen oikeuttaa esimerkiksi 

sellainen seksuaalinen häirintä, jossa miespuolinen työntekijä ahdistelee 

varoituksesta huolimatta epäsiveellisellä tavalla koskettelemalla naispuoli-

sia työntekijöitä. Tällaisen käyttäytymisen moitittavuutta työpaikalla lisää 

sen toistuminen vastustelusta sekä varoituksesta huolimatta. Yhteen nais-

puoliseen säätiön yhteistyökumppanin työntekijään kohdistunutta sanal-

lista seksuaalista häirintää oli tapahtunut työaikana yhteisissä kokouksissa. 

Todistelusta ei ole tullut esille, että E olisi työaikana työnantajan tiloissa 

kohdistanut naispuolisiin työtovereihinsa muuta kuin sanallista seksuaa-

lista häirintää. Riidatonta on, että E:tä ei ole tästä käytöksestä varoitettu. 

Tietoon ei ole tullut, että E:n käyttäytymisestä olisi esiintynyt sairaus- tai 

muita poissaoloja. Näillä perusteilla hovioikeus katsoo jääneen näyttä-

mättä, että E:n epäasiallisessa käyttäytymisessä olisi ollut kysymys sellai-

sesta erittäin painavasta syystä, joka oikeuttaa työsuhteen purkamiseen tai 

sellaisesta niin vakavasta työsuhteeseen liittyvästä rikkomuksesta, joka 

olisi oikeuttanut ilman varoitusta työsuhteen irtisanomiseen. 

5.4.2 Oikeus päättää 

Työsopimuslain 7 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan työntekijän on rikottava tai laimin-

lyötävä hyvin vakavasti työsuhteen olennaisesti vaikuttavia velvoitteitaan, jotta irtisano-

misperuste voidaan pitää painavana ja asiallisena. Arvioitaessa syyn asiallisuutta ja pai-

navuutta on otettava työntekijän ja työnantajan olosuhteet kokonaisuudessaan huomi-

oon. Samassa pykälässä 3 momentissa kuitenkin mainitaan, että ennen irtisanomista on 

työntekijälle varoituksen jälkeen annettaan mahdollisuus korjata menettelyään. Mutta 5 

§:ssä säädetään, että varoitusta ei edellytetä, jos irtisanomisen perusteena on tapahtu-

nut niin vakava työsuhteeseen liittyvä rikkomus, ettei työnantajalta kohtuudella voitu 

edellyttää työsopimuksen jatkamaista. 

THO 9.9.2009 S 08/2227: Käräjäoikeudella ei ollut asiassa minkäänlaista 

syytä epäillä L:n kertomuksen luotettavuutta. L oli sietänyt useita kuukausia 

häirintää ja vasta pikkujouluissa rohkaistunut kertomaan asiasta 
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esimiehelleen. L:n kertoman mukaan A:n häirintä on aiheuttanut hänelle 

ahdistusta ja vaikuttanut mielialaan vielä uudessa työpaikassakin. S ja M 

olivat keskustelleet L:n kanssa asiasta, ja huomanneet, että L:lle asia oli 

vaikea ja arka asia, josta hän ei mielellään puhunut. L, W ja A kertovat, että 

kielenkäyttö työpaikalla oli ollut yleisesti rivoa ja ronskia. L oli osallistunut 

niihin itsekin.  L on häntä kuultaessa nimenomaan todennut, että A:n pu-

heet eivät koskaan olleet häntä häirinneet. Puheilla ei siten ole merkitystä 

irtisanomisen kannalta. L oli kokenut loukkaavana fyysisen koskettelun ja 

häneen kiinni tulemisen eri tilanteissa.  

A:n ja W:n kertomusten mukaan työtilat ovat ahtaita ja ruokajono tiivistyi 

väen paljoudesta. Käräjäoikeus kuitenkin katsoo olevan selvästi erotetta-

vissa ja havaittavissa, oliko toisen lähelle tulo seksuaalisesti viestittävää 

vai tahatonta tilan ahtaudesta tai tungoksesta johtuvaa.  

Työtä tehdessään, L oli toistuvasti joutunut työntämään A:n pois luotaan, 

tai väistämään kääntymällä pois, sekä suojaamaan rintojaan A:n koskette-

luyrityksiltä. Tämä oli vaikeuttanut L:n normaalia työntekoa. Tarkoituksella 

tehty seksuaalissävytteinen työtoverin fyysinen koskettelu ei ole voinut olla 

hyväksyttävää edes leikkimielisenä tarkoitettuna, koska kohteeksi joutunut 

osapuoli sen on selkeästi osoittanut ei-toivotuksi.  

Esimiesten tarkkailuissa ei ole huomattu epänormaalia käytöstä. Esimiehet 

kävivät vain kerran työpiteellä, joten se ei osoita, ettei mitään olisi tapahtu-

nut. Voidaan olettaa, että esimiehen läsnäolo rauhoittaa käyttäytymään 

asiallisesti. Kukaan ei ole voinut jatkuvasti seurata L:n ja A:n työpistettä, 

joten todistaja W:n tietämättömyys ei osoita, että mitään ei olisi tapahtunut. 

Osaa teoista hän oli myös katsonut johtuneen työskentelyolosuhteista ja 

väheksynyt.  

L on todennut, että hänen ahdistustaan oli lisännyt muiden piittaamaton 

suhtautuminen hänen tilanteeseensa ja naureskelu. Käräjäoikeus pitää 

selvänä, että L oli häirintätilanteissä kieltänyt A:ta jatkamasta menettely-

ään. L:n estelyn ja kieltämisen olisi pitänyt osoittaa A:lle tämän tekojensa 

sopimattomuus ja siten hänen olisi pitänyt lopettaa menettelynsä. A:n oli 

ymmärryksessä, ettei L pitänyt hänen kosketteluistaan eikä eleistään. A:n 

teot eivät ole puolusteltavissa sillä, että ne olivat mahdollisesti johtuneet 
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ajattelemattomuudesta eikä A ollut käsittänyt, miten vakavasti hänen käy-

töksensä oli ahdistanut ja loukannut L:ää.  

L:n kertomuksesta ilmenee, että osa teoista oli ollut yksittäisiä, osa lähes 

päivittäisiä. Käräjäoikeus katsoo, että A:n menettelyä on arvioitava anka-

rasti myös sillä perusteella, että teot olivat toistuvia ja tekomuodot olleet 

monenlaisia. Tekoja oli tehty eri paikoissa ja eri tilanteissa, joita A oli käyt-

tänyt hyväkseen L:n häirinnässä. A:n oli ilman varoitustakin jo yleisten käyt-

täytymissääntöjen perusteella pitänyt ymmärtää tekojensa moitittavuus. 

Käräjäoikeus katsoo, että A:n menettely oli kokonaisuutta arvioiden edellä 

kerrotuin tavoin muodostanut niin vakavan työsuhteeseen liittyvän rikko-

muksen, että työsuhteen irtisanominen ilman varoitusta oli ollut perusteltua 

ja oikeutettua. Samoin perustein käräjäoikeus katsoo, että pelkästään A:n 

siirtäminen toiseen työpisteeseen ei olisi voitu sallia työyhteisössä eikä se 

olisi osoittanut työnantajalta riittävän vakavaa suhtautumista käyttäytymi-

seen. Käräjäoikeus toteaa, että muuta syytä A:n työsopimuksen irtisanomi-

seen ei ole ollut kuin edellä kuvattu sukupuolinen häirintä. 

Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua seksuaalisen häirinnän aiheuttamaan työ-

turvallisuusuhkaan, ja hänen on pyrittävä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin 

poistamaan kyseinen uhka. Häirintään syyllistyneen passiivisuus, esimerkiksi keskuste-

luista kieltäytyminen, asiaa hoidettaessa alentaa päättämiskynnystä. 

Työsopimuslain 43 §: 1 momentin mukaan työsopimus voidaan ilman irtisanomisaikaa 

purkaa heti, jos tilanteen vakavuus sitä vaatii. Työtuomioistuimen linja on ollut hyvin 

tiukka miesten harjoittamaan seksuaaliseen häirintään, varmistaakseen naispuolisten 

työntekijöiden turvallisuutta62. 

KouHO 15.2.1989 S 88/306: Työntekijä oli vastusteluista huolimatta lähen-

nellyt yhtiön naissiivoojaa 7.10.1987. Lähentely oli tapahtunut useita ker-

toja aikaisemmin. Samanlaisesta toiminnasta kohdistuen toiseen yhtiö pal-

veluksessa olevaan naishenkilöön, työntekijä oli saanut tammikuussa 1984 

kirjallisen varoituksen. Lisäksi hän oli saanut suullisen huomautuksen erää-

seen toiseen yhtiön naistyöntekijään kiinnikäymisen johdosta. Työnanta-

jalla oli ollut TSL 43 §:n mukainen vakava syy työsopimuksen purkamiseen. 

                                                
62 Edilex: Koskinen 2016, 7 
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Tasa-arvolain mukaan seksuaaliseen häirintään on suhtauduttava samalla tavalla riip-

pumatta siitä, kumpi sukupuoli on häiritsijänä. Naisten harjoittamaa vakavaa seksuaa-

lista häirintää tulee tarkastella samalla tavalla työsopimuksen purkuperusteita arvioita-

essa. 
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6 LOPUKSI 

Seksuaalinen häirintä työelämässä ja työpaikalla on sanallista, sanatonta tai fyysistä 

seksuaalista toimintaa, jolla loukataan toisen työntekijän henkistä tai fyysistä koskemat-

tomuutta. Se ilmenee esimerkiksi vihjailevina ilmeinä ja eleinä, kaksimielisyyksinä, härs-

keinä puheina, hävyttömänä tuijotteluna, tai seksuaalisena kosketteluna. Vakavammissa 

tilanteissa se voi ilmetä raiskauksena tai sen yrityksenä. Myös pornoaineiston levittämi-

nen esimerkiksi sähköposteina tai muunlaisina viestittämiskeinoina on sopimatonta sek-

suaalista häirintää. Seksuaalinen häirintä loukkaa toisen ihmisen koskemattomuutta ja 

seksuaali-identiteettiä tai seksuaalista sukupuolta. Esimerkiksi huoraksi tai homoksi 

haukkuminen kuuluu seksuaalisen häirinnän piiriin. Normaali työpaikkaseurustelu ei ole 

seksuaalista häirintää, tosin tämäkin voi olla tapauksien yksityiskohdista riippuen sopi-

matonta käytöstä. 

Opinnäytetyössäni esittelemäni oikeuskäytäntö osoittaa rajavedon vaikeudet seksuaa-

lista häirintää koskevassa määrittelyssä. Onko seksuaalinen häirintä itsessään riittävä 

syy työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen. Työsopimuslain mukaan päättämis-

kynnys on arvioitava kokonaisarviointina. Työnantaja ei voi yksipuolisesti tai edes työn-

tekijöiden yhdessä laatiman käyttäytymissääntöjen perusteella tulkita ratkaisuja, vaan 

kyse on pakotavista säännöksistä. Työpaikoilla saattaa esiintyä nollatoleranssi seksuaa-

lista häirintää kohtaan, eli sitä ei saa esiintyä ollenkaan. Tällaiset yhteiset pelisäännöt 

ovat hyvä asia sopia työyhteisön sisällä, mutta irtisanomistilanteissa työsopimuslakia on 

noudatettava. Tuomiotilanteissa voidaan kokonaisarviointia tehdessä ottaa huomioon 

työyhteisön nollatoleranssi, ja näin seksuaalisen häirinnän tilanteissa työsopimuksen 

päättämiskynnys helpommin ylittyy.  

Kaikissa tilanteissa on työsopimuslain mukaan noudatettava asiallista ja painavaa syytä 

työsopimuksen päättämiskynnyksen ylittämisessä. On myös otettava huomioon, että 

työsopimuslain päättämismenettelysäännöksiä on noudatettu varoituksen tai muun työn 

tarjoamisen muodossa. Koska seksuaalista häirintää koskevat tilanteet ovat niin monias-

teisia ja moninaisia, niin tällaiset päättämismenettelyt ovat normaaleja työnantajan vel-

voitteita tässä asiassa.  

Varoittamisella työnantaja näyttää häirintään syyllistyneelle tämän tekojen moitittavuu-

den. Monesti seksuaalisen häirinnän tekijä on tarkoittanut toimintansa huumoriksi, tai ei 

näe sen loukkaavuutta tai vastentahtoisuutta kohteeltaan. Tällöin on ymmärrettävää, että 
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työnantajan on varoituksella osoitettava hänen tekonsa moitittavuus. Joissain tapauk-

sissa häiritsijä pystytään siirtämään toisiin tehtäviin väliaikaisesti. Joissain tapauksissa 

siirto toisiin tehtäviin tai toimiyksikköön on pysyvää työsopimuksen sen salliessa. Tällöin 

on pidettävä huolta tarkkailemalla, että vastaavanlainen häirintä ei jatku uudessa työteh-

tävässä tai toimiyksikössä. Työnantajan on toimillaan pidettävä huolta, että häiritsijän 

työsuhde jatkuu, mutta vain jos sen jatkaminen työnantajan kannalta on kohtuullinen rat-

kaisu. Jos seksuaalinen häirintä on ollut sellaista, että varoituksen tai muun työn tarjoa-

minen ei riitä pitämään yllä työyhteisön turvallisuutta on työsuhteen päättäminen ainoa 

ratkaisu.63 

Jotta häirintätilanteita ei syntyisi työyhteisöissä, olisi hyvä laatia toimintaohjeet. Tasa-

arvolain mukaan yli 30 henkilön työyhteisöissä on oltava tasa-arvosuunnitelma, mutta 

pienemmissäkin yhteisöissä olisi suotavaa pitää esillä toimintaohjeita epäasiallisen käy-

töksen ehkäisemiseksi. Tällaisesta ohjeesta voisi ilmetä esimerkiksi, miten tulee toimia, 

jos seksuaalista häirintää ilmenee. Mitä seksuaalinen häirintä on ja mitä se ei ole. Hyvin 

moni tietää, että seksuaalinen häirintä on tuomittavaa, mutta ei aina ymmärrä, että hänen 

oma käyttäytymisensä on seksuaalista häirintää.  

Tutkimukseni on näyttänyt, että työnantajalla on laajat työnjohto-oikeudelliset keinot lo-

pettaa seksuaalinen häirintä ja ennaltaehkäistä sitä. Silti seksuaalista häirintää esiintyy 

yhä. Pohdin tutkimukseni alussa, että tulisiko muutoksia tehdä lakisäädöksiin, jotta ne 

olisivat selkeämpiä, ankarampia tai laajempia seksuaalisen häirinnän kannalta, sekä riit-

tääkö yksittäiset kertaluontoiset toimenpiteet ja lainsäädännön muutokset kitkemään 

seksuaalisen häirinnän työpaikoilta? Uskoisin, että tämä olisi askel oikeaan suuntaan, 

mutta lainsäädäntö ei ole yksinään hyvä työkalu estämään seksuaalista häirintää. On-

gelman ratkaisemiseksi muutos on saatava laajalti työpaikan rakenteisiin ja toimintakult-

tuuriin.  

Seksuaalinen häirintä on ollut työpaikoilla kuin julkinen salaisuus. Kaikki sen tietävät, 

mutta kukaan ei siihen puutu. Siitä on voitava puhua avoimesti ja turvallisesti ilma syy-

töksiä. Seksuaalinen häirintä ei muutamia vuosia sitten ollut vielä sovelias puheenaihe, 

varsinkaan julkisuudessa. Siihen suhtauduttiin vähättelevästi. Ilmi tulleiden tapausten 

myötä voimme todeta, ettei aihe ollut tuolloin vähempää ajankohtainen.  

Etenkin naiset ovat kyllästyneet seksuaalista häirintää ympäröivään hiljaisuuteen. Us-

kon, että sosiaalisessa mediassa levinnyt Me too -kampanja saanut alkuun muutoksen, 

                                                
63 Esimiesliitto. Koskinen 2016, 5 
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joka madaltaa tulevaisuudessa kynnystä ilmoittaa häirinnästä. Ilmiö ei ole ohimenevä tai 

marginaalinen. Tapausten yleisyys ja julkisuus voi herättää jokaisen itsetutkiskeluun, 

onko oma käytös työpaikoilla soveliasta.  

Kuten monesti opinnäytetyössäni ilmaisin, niin häiritsijä ei ole aina tietoinen, että hänen 

käytöksensä on sopimatonta. Tällaisessa tapauksessa ennaltaehkäisy on lähes mahdo-

tonta.  

Muutos on siis tapahduttava jokaisen omassa käytöksessä. Työyhteisön yhteistyöllä 

saadaan kehitystä eteenpäin. Seksuaalinen häirintä on otettava puheeksi johtoporrasta 

myöten ja asiasta on kannettava kollektiivinen vastuu.  

Työpaikoilla on jokaisen kyettävä käyttäytymään sivistyneesti ja kunnioittaen toista hen-

kilöä. Vaikka seksuaalista häirintää ei vuonna 2014 kriminalisoitukaan, ei pidä kuvitella, 

että se olisi yhtään sen hyväksyttävämpää, vaikkei siitä käräjille joutuisikaan.  
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