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Ohje häirintätilanteiden selvittämiseksi

T»oyhteisoissa esiintyy toisinaan hainntaa, joka esiaa normaalin lyonleon l aman |ohdosla on laadiltu ohieislus tiainntatapausten ehkäisemiseksi ja
sehnnamiseks] Ohje on tarkoitettu kaupungin henkilökunnalle, esimiestehtävissä oleville. |otka voivat |outua halrinnan kohteiksi tai kasiltelemaan hainntatapauksia
Hälrinnän kohteeksi voi Joutua kuka tahansa: työntekijät voivat häiritä toisiaan, esimies työntekijää tai työntekijä esimiestä.
Häirintää koskevia säädöksiä

Tyolunfallisuuslaissa (738/2002) työntekijän velvollisuuksia koskevassa pykälässä (18 3 §) todetaan seuraavaa:

"Tyonletiian on lyopailialla vallettava sellaisia muihin lyonlatiiöilvn liohdisluvaa hainnlae ia muuta epaasiallista kolilelua joka aihauttaa heidän lurvBllismdelleen
(ai ten^eydetleen haittaa tai vaaraa '

Huomionanraisla on, eUa laissa terveys on maantelly seka fyysiseksi että henkiseksi terveydeksi Hainnnalla laissa tarkoitetaan myös sukupuolista hairintaa

Sukupuolinen hainnta määritellään ei-toivotuksi |a yksipuoliseksi joko fyysiseksi tai sanalteeksi kayUaytymiseksi. joka kohleesla on epamiellyltavaa \a loukkaavaa
Se, mikä koetaan hairinnaksi, riippuu yksilöstä lilanteesla ja aikaisemmista kokemuksista Sukupuolinen huomio muuttuu hairinnaksi, jos se |alkuu vaikka
kohteeksi joulunul ilmaisee pitävänsä sila loukkaavana ja rastenmielisena Voimassa olevan tasa-arvolaln (1986/609) mukaan työnantajan on mahdollisuuksien
mukaan huolehdittava siitä, ettei työntekijä joudu sukupuolisen hainnnan tai ahdistetun kohteeksi

Häirinta voi olla suoranaista työpaikkakiusaamista jossa uhria kohtaan käyttäydytään nöyryyttävasti alenlavasti tai uhkaavasti Pitkään jatkuvaa kiusaamista
voidaan kutsua henkiseksi väkivallaksi

Yhdenuertaisuuslain mukaan hainnla on on kielletty myös, jos ala tapahtuu seuraavin perustein iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipileen.
terveydentilan vammaisuuden sukupuolisen suuntautuneisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

Mitä häirintä voi aiheuttaa?

Hainnia hainaa lyöntekoon keskittymistä ja vähentää työtyytyvaisyytta ]a pahimmillaan se voi pilata koko tyOyhlesön ilmapi lnn Kohteelle se voi aiheultaa vakavia

terveydellisiä ongelmia, stressiä, masenlumlsta ja unihäiriöitä seka niistä lohlusn sairastamia Vakava henkinen väkivalta voi kiiisiyltaa henkiton koko
elämäntilanteen Seurauksena voi olla tan/e vaihtaa työpaikkaa tai Jäädä varhaiseläkkeelle

Mikä on hairintää ja miten se Ilmenee työpaikalla?
Työtunfallisuuslain mukaan hairintaa on sellainen kayUaytyminen^ joka aiheuttaa toisen henkilön fyysiselle tai henkiselle terveydelle haMaa lai vaaraa

Henkinen vakmalta on sellaisia vakavanlaalinsla )a loisluvaa johonkin tai joihinkin ihmisiin kohdistuvaa kielteistä käyttäytymisiä, jonka kohteeksi joulunut kokee
olevansa puolustuskyvytön

Hairinta voi ilmetä seuraavilla tavoilla:

. lyötehlavien sisältöön ]a määrään vaikullamisena, lyonleon vaikeullamlsena vahaaivoisten ja loukkaavien lai liian vaikeiden työtehtävien antamisena.
tiedonkulun estämisenä

. sosiaalisena eristämisenä puhumattomuutena, halventavina olankohautuksina, yhteistyöstä kieltäytymisenä, työyhteisöstä eristämisenä

. jatkuvana arvosteluna ja työn aliarviointina, moiffimisena, vihjailevina ja ilkeina puheina maineen vahingoittamisena levittämällä juoruja

. nimittelynä, pilkkaamisena, panetteluna, puheiden vääristelynä
* fyysisellä väkivallalla uhkailuna, vahingon aiheunamisena kohleelle

Hallintaa roi lapahlua monessa muodossa, suoran henkilökohtaisen hainnnan Iisaksi kirieilse tai nykyään myös sähköpostin valilyksella Tämä hainnnan muoto
vaikuttaa kahleeseensa vielä vahjngollisemmin kuin suofa henkilökohtainen hainnla, koska viestit voiiat olla tulkinnanvaraisia eikä saaja voi puolustaulua viestejä
saadessaan

Sukupuotinen hainntä voi ilmetä

. vihjailevina eleinä, härskeinä puheina, kaksimielisinä vitseinä

. kohteen vartaloa, pukeutumista tai yksitytselamaa koskevina huomautuksina

. pornoaineistona, seksuaalisesti vanttyneina yhteydenottoina (kirjeet, puhelinsoitot, sähköposti)
. fyysisenä kosketteluna

. sukupuolisia kanssakäymistä koskevina yrityksinä tai vaatfmuksina

Työpaikalla joudutaan kasinelemaan myös ristiriitoja, joissa henkilöt ovat keskenään eri miellä, muUa tämän ei saa antaa )ohlaa en mieltä otemen painostukseen
Asioista pitää voida keskustella asioina, ja työntekijöiden tulee osata käyttäytyä liyvien kaytöstapojen edellyttämällä tavalla

Eamiehilla on asemansa perusteella oikeus )a velvollisuus tehdä yksikkönsä henkilökuntaa koskevia paatoksia Vaikka ne olisiuat loillekin epamieluisia niitä ei voi
pitää kiusaamisena, jos ne ovat asianmukaisesti perusteltuja.



Kuinka toimit, jos joudut häirinnän kohteeksi

Hämntäa ei tarvitse kenenkään sietää Työyhteisön jäsenillä ja etenkin sen johtajalla tai esimiehella on vastuu asian korjaamisesta

Häirintätapaukset selvitetään aluksi asianomaisessa yksikössä

. Jos koet joutuneesi hallinnan kohteeksi, kerro haintsijaile selvästi, että et hyväksy tämän toimintaa ja kehota häntä lopettamaan Voit myös pyytää toveriasi
kertomaan asiasta haintsijalle tai yksikkösi esimiehelle

. Voit myös mennä yhdessä toverin kanssa hairilsijan luo kertomaan, että koet kyseisen henkilön toiminnan epamieltytlävänä ja asiattomana Voit myös ilmoittaa
että seuraavalla kerralla käännyt esimiehen puoleen.

. Jos et voi tai halua ottaa yhteyttä haintsijaasi tai hainnla jatkuu, voit ota yhteytia kaupungin nimeämään hatfintayhdyshenkiloon, niin hän neuvoo kuinka meneletla

. Voit kertoa asiasta myös lähimmälle esimiehellesi, tai mikäli hän on hairifsijä, hänen esimiehelleen Voit ottaa yhteytlä myös työsuojeluvaltuutettuun tai
luottamusmieheen seka työten/eyshuottoon

. Jos esimies ei ryhdy toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi tai hainnta siitä huolimatta jatkuu siirtyy vastuLi asioiden hoitamisesta seuraavaksi ylemmalle
esimiehetle Tässä tapauksessa voit myös kääntyä tyosLiojelupaalhkon puoleen

. Jos el osaa päättää miia tilanteen korjaamiseksi voisit tehdä vott ottaa yhteyttä hairintayhdyshenkrloön neuvojen saamiseksi

Häirintäyhdyshenkitän tehtävät
Hainntäyhdyshenkilo

. pohtii häirityn kanssa tilannena ja neuvoo kuinka asian selvittämiseksi olisi parasta menelellä ja keiden kanssa keskustella

. onaa tarvittaessa yhteyttä haintsijän esimieheen, jotta tämä käynnistäisi keskustelut asianosaisten kanssa

. kirjaa ylös yhteydenotot

Hainntayhdyshenkilo ei itse osallistu keskusteluihin.

Työnantajan Ja työntekijän vastuu

Työturvallisuuslam 28 § n mukaan työnantajan on ryhdyttävä toimiin hairinnän poistamiseksi käytettävissään olevin keinoin saatuaan tiedon asiasta Sannoin tasa-
arvoisin 6 § n mukaan työnantajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, että työntekijä ei joudu sukupuolisen häirinnän tai ahdistelun kohteeksi

Tieto työnantajalle voi tulla eri tavoin asian selvinelyn aloittamiseksi, mutta häirinnän tohteelta tan/rtaan siihen suostumus KaiRilla työyhteisön jäsenillä on vastuu
puuttua asiaan, jos hairintaä ilmenee Hairintaä ei tule hyväksyä, vaikka se ei kohdistuisi suoraan rtseen

Esimiehen tehtävät

Esimiebella tarkoitetaan tässä yksikön johlajaa tai muuta esimiesasemassa olevaa, jotia on henkilökuntaa alaisenaan

Esimiesasemassa olevan tehtävänä on puuttua asiaan heti, kun hän saa tiedon lyö- yksikössään ilmenevästä hairinnasta Ensisijaisesti asiaa selvitetään
1) esimiehen ja asianosaisten välisin keskusteluin ja pyritään sopimaan siitä, kumka jatkossa toimitaan ja käyttäydytään,
2) esimies seuraa myös onko sopimusta noudatettu, ja kutsuu asianosaiset tan/rttaessa seurantapataverijn,
3) keskusteluista tiedotetaan myös muille työyhteisön jäsenille siinä määrin kuin se katsotaan tarpeelliseksi,
4) keskusteluissa käsitellyt asiat pidetään luottamuksellisina

Esimies ja asianosaiset voivat ottaa myös yhteyttä työterveyshuollon asiantuntijoihin henkilökohtaisen avun saamiseksi

Keskusteluihin voidaan pyytää mukaan myös työsuojelu valtuutettu lai luotlamusmtes, mikäli joku asianosainen niin haluaa Jos tilannetta ei saada omin avuin
selvitettyä, voidaan apuun pyytää ulkopuolinon asiantuntiia

Mikäli hainnta ei lakkaa näiden keskustetujen jälkeen, on aiheita otlaa yhteytlä ylempaön esimieheen tai työsuojelupaallikköon

Seuraamukset

Häirinnästä on vastuussa ensi sijassa hairitsijä Mikäli keskustelut eivät tuota tulosta on työnanlajalla käytettävissään työnjohdolliset keinol huomautus, kirjallinen
varoitus ja viime vaiheessa irtisanominen tai palvelussuhteen purku

Jos häinntä tai ahdistetu sisältää fyysisen koskemaHom uuden tahallisen loukkauksen asiassa voidaan soveltaa rikoslain pahoinpitely- tai siveeltisyysnkoksia
koskevia säännöksiä ja tekijä jouluu ifkosoikeudelliseen ja mahdollisesti myös vahingonkorvauslain mukaiseen vastuuseen

Yhteyatiedot

Häirintäyhdyshenkilö, henkilöstöjohtaja
Man Saan-Somero

puh 044 4691 201

man ssan-somero@kal^oki fi

Työterveyshoilaja
Reetta Vasankari

reetta vasankan@terveysta!o com



Lainsäädäntöä

Suomen perustuslaki (i999/731) 6 § ? momentti YhcSenveriaisuus

Ketään si saa ilman hyväksynavaa perusteUa aseUaa eri asemaan sukupuolen. iän, alkuperän, kielen uskonnon vakaumuksen. mielipiteen, terveydentilan.
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteelia.

Rikoslaki (1889/39A)
47 luku 3 § Työsyfjintä

Työnantaja tai tämän eduslaja. joka työpaikasta ilmomaessaan, työntekijää valitessaan lai palvelussuhteen aikana ilman painavaa hyvaksyBavaa syytä asenaan
työnhakijan tai työntekijän epäedulhseen asemaan

Valtion virkamieslaki (1094/750)
"s

Viranomaisen on kohdeltava palveluksessaan olevia virkamiehiä lasapuobsesti niin, ellei kelaan perusleetlomasli aseteta loisiin nähden eri asemaan syntyperän
kansalaisuuden, sukupuolen, uskonnon, iän taikka poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan tai muun näihin »erraUavan seikan vuoksi
14 S

Viikamiehen on suonleltava lehlavansa asianmukaiSBsli ja uu»ytykse«a Hänen on noudalellaua lyonjohlo. ja valvonlamaaiayksia
Virkamiehen on käyHaydynavä asemansa ja tehtäviensä edeltyttämalla tavalla
32 §

Työnantajan on huolehdittava siitä ellei työntekijä saa työn takia haittaa terveydelleen.

Tyotun/atlisuuslafci (2002/738)
'{
Tämän lain tarimrtuksana on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita lyöntBkijöiden työkyvyn turvaamiseksi |a ylläpitämiseksi seka ennalta ehkäistä ]a torjua
työtapaturmia, ammattitauteia |a muita työstä ja työympansloslä johluua tyonleki|öiden lyysisen ia henkisen terveyden,
IS §

Työntekijän on työpaikalla vanenava sellaista muihin työnteki)i»hin kohdisluvBa hainniaa ja muuta epaasialllsta kohtelua joka aiheuUaa heidän lurvallisuudelleen tai
terveydelleen haittaa tai vaaraa

28 S

Jos lyossa esiinlyy työntekijään kohdisluvaa hänen leiveydeltean haillaa lai vaaraa aiheuttavaa hanintaa lai muuta epaasiallisla kohtelua^ työnanlajan on asiasta
tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi

Laki naisten ja miesten vätisesfä tasa~awosta (.1986/609)
6 §2 momentti 4 AoMa

Työnantajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei työntekijä Joudu sukupuolisen hainnnan tai ahdistelun kohteeksi
7 § Syrjinnän kiefto

Syrjintä vätiflömasti tai välillisesti sukupuolen perusteella on kielletty
8 §- Syrjintä työelämässä

Työnantajan manellelya on Iisaksi pidettävänä 7 § ssa kieltollyna syimlana jos työnantaia työhön ollaessaan tai tehtävään tai koululuksesn valitessaan syriayttaa
henkilön, joka on ansioiluneempi kuin »alituksi tullut loista sukupuona oleva henkilö, jollei työnanlaja voi osoittaa. etla hänen meneBelyynsä on työn lai tehiaon
laadusta johtuva painava ja hyvaksyuaua syy läikkä että hänen menenelynsa on johtunut muusta hyveksynavasia seikasta kuin sukupuolesta
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