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Seppo Koskinen 

 

Seksuaalinen häirintä päättämisperusteena 

Sukupuolinen ja seksuaalinen huomio muuttuu kielletyksi häirinnäksi, jos sitä 

jatketaan, kun kohteeksi joutunut ilmaisee pitävänsä sitä loukkaavana ja 

vastenmielisenä. Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen 

terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista 

kohtelua, työnantajan on työturvallisuuslain mukaan asiasta tiedon saatuaan 

käytettävissään olevien keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. 

Tilanteesta riippuen seksuaalinen häirintä on työsopimuksen päättämisperuste. 

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta tai fyysistä seksuaalista käytöstä, jolla loukataan 

kohteen henkistä tai fyysistä koskemattomuutta. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi vihjailevina eleinä 

tai ilmeinä, seksuaalisena kosketteluna, hävyttömänä tuijotteluna, härskeinä puheina tai 

kaksimielisyyksinä. Vakavimmissa tapauksissa työpaikan seksuaalinen häirintä voi ilmetä 

raiskauksena tai sen yrityksenä. Myös pornoaineistot, kuten alastomia naisia esittävät kalenterit 

sekä seksuaalisesti värittyneet sähköpostit ja muu viestintä, ovat työpaikalla sopimatonta 

seksuaalista häirintää. Häirintä loukkaa toisen ihmisen koskemattomuutta ja seksuaalista sukupuolta 

tai seksuaali-identiteettiä. Myös esimerkiksi homoksi, lesboksi tai huoraksi haukkuminen kuuluu 

seksuaalisen häirinnän piiriin. Työpaikkaseurustelu ei sen sijaan normaalisti ole seksuaalista 

häirintää mutta se voi olla sopimatonta käytöstä riippuen kunkin tapauksen yksityiskohdista.  

Sisäinen seksuaalinen häirintä 

Seksuaalinen häirintä –tilanne saattaa syntyä muun ohessa silloin, kun esimerkiksi miespuolinen 

työntekijä on selkeästi nuorta naispuolista työntekijää iäkkäämpi. Ainakaan kaikki iäkkäät miehet 

eivät näytä osaavan suhtautua neutraalisti nuoriin naispuolisiin työtovereihinsa. Nuori työntekijä ei 

myöskään välttämättä kovin helposti nosta tällaista asiaa heti tapahtuman jälkeen esille työpaikalla 

ja siksi seksuaalinen häirintä saattaa jäädä uskottavasti näyttämättä. Harkinnassa joudutaan usein 

arvioimaan sitä, esittääkö epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutunut oman käytöksensä selityksenä 

häiritsijän käytöksen moitittavampana kuin se tosiasiassa on ollut. 

VHO 1.3.2013 S 12/2. SA on kertonut S:n hakeutuneen toistuvasti hänen seuraansa ja tehneen hänelle sopimattomia 

kommentteja syliin ottamisesta. Näyttämättä on kuitenkin jäänyt, että S olisi tehnyt SA:lle ehdotuksia seksuaalisesta 

kanssakäymisestä. Oikeuden mukaan asiassa jää varteenotettava mahdollisuus siitä, että SA on oman käytöksensä 

selityksenä halunnut tuoda S:n käytöksen esiin moitittavampana kuin se tosiasiassa oli ollut. S on edellä todetulla 

tavalla menetellyt sopimattomasti SA:ta kohtaan. Asiassa on jäänyt näyttämättä, että S olisi kosketellut SA:ta tai tehnyt 

tälle ehdotuksia seksuaalisesta kanssakäymisestä. S:n menettely ei ole 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. 

Irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa syytä ja lisäksi sitä, että lähtökohtaisesti työntekijää 

on varoitettu ja työnantaja on myös arvioinut mahdollisuutensa tarjota työntekijälle muuta työtä. 
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Kaikki epäasiallinen ja sopimaton seksuaalinen käyttäytyminen ei siis riitä edes 

irtisanomisperusteeksi. Työnantajan on mahdollisuuksiensa mukaan pyrittävä käyttämään 

ensimmäiseksi mahdollisimman lievää seuraamusta (esimerkiksi varoitusta). Tämä yleinen 

lähtökohta pätee, vaikka sinänsä seksuaaliseen häirintään suhtaudutaan ankarasti.  

VHO 25.1.2011 S 09/1544. E:n epäasiallinen käyttäytyminen on ilmennyt muun muassa seksuaalisena häirintänä 

kohdistuen hänen kolmeen naispuoliseen työtoveriinsa ja yhteen säätiön naispuoliseen yhteistyökumppaniin. Kysymys 

on lähinnä ollut eri tavoin ilmaistusta ala-arvoisesta sanallisesta häirinnästä ja vain yhden henkilön kohdalla siihen on 

sisältynyt myös fyysistä kosketusta hiuksista ja selästä sekä työtoverin vetämistä E:n syliin. Pääosin puheena olevat 

tapahtumat ovat sattuneet ravintola- ynnä muissa tilanteissa työajan ulkopuolella ja muualla kuin varsinaisella 

työpaikalla. Yhteen naispuoliseen säätiön yhteistyökumppanin työntekijään kohdistunutta sanallista seksuaalista 

häirintää oli tapahtunut työaikana yhteisissä kokouksissa. Todistelusta ei ole tullut esille, että E olisi työpaikalla 

työaikana kohdistanut naispuolisiin työtovereihinsa muuta kuin sanallista seksuaalista häirintää. Riidatonta on, että 

häntä ei ole tästä käytöksestä varoitettu. Säätiössä ei näytä ilmenneen E:n käyttäytymisestä johtuneita sairaus- tai muita 

poissaoloja. Hovioikeus katsoo jääneen näyttämättä, että E:n epäasiallisessa käyttäytymisessä olisi ollut kysymys 

sellaisesta erittäin painavasta syystä, joka on oikeuttanut työsuhteen purkamiseen tai sellaisesta niin vakavasta 

työsuhteeseen liittyvästä rikkomuksesta, joka olisi oikeuttanut työsuhteen irtisanomiseen ilman varoitusta. 

Työntekijän yksittäinen harkitsematon vähäinen seksuaalinen häirintä ei lähtökohtaisesti synnytä 

työnantajalle oikeutta edes irtisanoa työsopimusta. Teon yksittäisyys on helppo tunnistaa. 

Käytännössä ongelmallista on arvioida seksuaalisen häirinnän vähäisyyttä. Seksuaalinen häirintä 

voi olla vähäistä, vaikka se kiistatta olisi moitittavaa (TT 2014-79, seksuaalissävytteinen puhe). 

Seksuaalisen häirinnän vakavampien muotojen yhteydessä häirintä on toistuvaa ja objektiivisesti 

arvioiden painostavaa. Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu puuttua työn tekemisen edellytyksiä 

vaarantavaan olotilaan ja kaikin mahdollisin tavoin pyrkiä poistamaan kyseinen uhka. Häirintään 

syyllistyneen työntekijän passiivisuus asian hoidossa (esimerkiksi kieltäytyminen keskusteluista) 

helpottaa päättämiskynnyksen ylittymistä (ÅHR 9.3.2010 S 09/1042). Seksuaalisen häirinnän 

moitittavuutta työpaikalla kiistatta ja olennaisesti lisää sen toistuminen vastustelusta ja varoituksesta 

huolimatta (KouHO 15.2.1989 S 88/306, THO 9.9.2009 S 08/2227). 

Esimiehen tai johtajan syyllistyminen häirintään 

Työnantajan edustajan (esimiehen / johtajan) työsuhteen jatkamisen / päättämisen näkökulmasta on 

keskeistä se, voidaanko työnantajalta kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.  Epäasiallisen 

käyttäytymisen tilanteissa työsuhteen jatkamisedellytysten arviointi riippuu olennaisesti siitä, miten 

kyseisen henkilön asema työyhteisössä määräytyy tapahtumien jälkeen. Jos tapahtuma voidaan 

työyhteisössä ymmärtää vain yksittäistapaukselliseksi ylilyönniksi, esimiehen / johtajan työsuhteen 

jatkamisen edellytykset ovat olemassa. Luonnollisesti työsuhteen jatkamisedellytyksiin vaikuttavat 

esimerkiksi häirintään syyllistyneen aikaisempi työhistoria, epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi 

joutuneen / joutuneiden asennoituminen, esimiehen / johtajan oma tilanteen jälkeinen 

käyttäytyminen, tilaisuuden luonne, tapauksesta aiheutuneet vahingot jne.  

Työnantajan edustajan harjoittamaa seksuaalista häirintää suhteessa alaisiin arvioidaan ottaen 

huomioon kyseisen henkilön aseman aiheuttama vastuu. Silti lopputuloksena tällaisen henkilön 

kohdallakin voi olla teon kertaluonteisuuden ja pitkäaikaisen työsuhteen keston takia se, että 

työnantajalla ei ole oikeutta edes irtisanoa esimiehen / johtajan työsopimusta. Kysymys voi olla 

esimerkiksi vain yhden koulutustilaisuuden aikaisista tapahtumista, joita ei voida pitää lajissaan 

erityisen vakavina (THO 4.11.2005 S 05/458).  
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Työnantajan edustajan kohdalla päättämisharkinta voi perustua myös siihen, onko esimies / johtaja 

puuttunut asiaan riittävästi, kun alaiset ovat syyllistyneet keskenään seksuaaliseen häirintään. 

Työnantajan edustajalla on kiistaton velvoite huolehtia alaistensa työturvallisuudesta ja ylimalkaan 

siitä, että työpaikka on turvallinen.  

Henkilöstön edustajan toiminta 

Henkilöstön edustajan harjoittamaa seksuaalista häirintää arvioidaan periaatteessa samalla tavoin 

kuin seksuaalista häirintää työnantajan edustajan toimesta. Esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu 

osaltaan vastaa työpaikan turvallisuudesta ja hänen itsensä toimesta tapahtuva seksuaalinen häirintä 

kuten muukin sopimaton käyttäytyminen helpottaa päättämiskynnyksen ylittymistä.  

Henkilöstön edustaja voidaan työsopimuslain mukaan irtisanoa vain, jos niiden työntekijöiden 

enemmistö, joita hän edustaa, antaa siihen suostumuksensa. Tästä syystä tällaisten työntekijöiden 

työsopimuksen päättämisriidat koskevat tavanomaisesti työnantajan oikeutta purkaa edustajan 

työsopimus. Henkilöstön edustajaa ei ole työsopimuksen purkamisen osalta laissa asetettu muista 

työntekijöistä poikkeavaan asemaan. Purkamiskynnys on tunnetusti korkealla.  

TT:2005-12: Työnantaja oli purkanut pääluottamusmiehen työsopimuksen fyysisen seksuaalisen häirinnän perusteella. 

Työtuomioistuin katsoi jääneen näyttämättä, että pääluottamusmiehen menettelyä sen paheksuttavuudesta huolimatta 

olisi voitu pitää niin vakavana sopimusvelvoitteen rikkomisena, että työnantaja olisi joutunut ensimmäisenä 

toimenpiteenään irtisanomisaikaa noudattamatta lakkauttamaan työsopimuksen. 

Työpaikan ulkoinen seksuaalinen häirintä 

Työntekijöillä on työpaikoilla monia työpaikan ulkopuolelle ulottuvia suhteita. Näitä on esimerkiksi 

asiakkaisiin, hoidettaviin, oppilaisiin tms. On ymmärrettävää, että työntekijän heihin kohdistama 

seksuaalinen häirintä on lähtökohtaisesti erityisen tuomittavaa. Käytännön tilanteet luonnollisesti 

kuitenkin vaihtelevat.  

Yleinen tilanne on se, että seksuaalisesta häirinnästä ei ole luotettavaa näyttöä, kun se tapahtuu 

työpaikan ulkopuolella. Toisaalta ongelmia on aiheuttanut se, että asiakkaiden, hoidettavien, 

oppilaiden, lasten jne. käsitykset seksuaalisesta häirinnästä ovat toisenlaisia kuin asianomaisen 

työntekijän. Usein on vaikea tietää, mikä käyttäytyminen suhteessa esimerkiksi ”ulkopuolisiin” 

nuoriin ylittää normaalin ja sallitun käyttäytymisen rajat.  

THO 14.1.2005 S 03/2183: Todistaja V laatiman asiantuntijalausunnon mukaan kantaja on käyttänyt puheissaan 

runsaasti rivoja sukupuolielimiin ja itsetyydytykseen viittaavia vertauksia ja sanoja ja kun hän on pyrkinyt 

koskettelemaan nuorten seksuaalisiksi mieltämiä alueita, kosketellut ja puhunut tyttöjen alusvaatteista sekä tunkeutunut 

nuorten vuoteeseen istumaan tavalla, joka on tuntunut nuorista lähentelyltä, on asiantuntijalausunnon mukaan selvästi 

ylittänyt normaaliuden rajat. Kantaja on tiennyt, että suuri osa nuorista on joutunut aikaisemminkin aikuisten törkeän 

seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ja siten altistuneet kaikelle lähentelylle ja seksuaaliselle puheelle. V:n 

asiantuntijalausunto ja todistajankertomus ovat perustuneet yksinomaan neljän nuoren laatimiin lausuntoihin ja HS:n 

muistioihin. Nuoria ei ole kuultu oikeudessa todistajina, vaikka se olisi ollut mahdollista. Siten ei ole ollut 

mahdollisuutta esittää nuorille kysymyksiä eikä saada tarkempaa selvyyttä siitä, mitä nuoret ovat lausunnoissaan 

tarkoittaneet. Kun kantaja on kiistänyt käyttäytyneensä nuoria kohtaan purkuperusteeksi ilmoitetulla tavalla 

sopimattomasti ja kun vastaaja ei ole esittänyt luotettavaa selvitystä purkuperusteen olemassaolosta, on katsottava, että 

kantajan työsopimus on päätetty perusteetta. 

Erityisen ongelmallista saattaa olla arvioida lapseen kohdistuneiden koskettelujen laatua ja määrää.  
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HHO 2.7.2008 S 07/3343. Epäselvää on, onko kysymyksessä ollut esimerkiksi jokin työskentelyyn liittyvä 

kosketustilanne tai pelkkä halaaminen, mitä todistaja T on pitänyt mahdollisena. Vai onko kysymys ollut 

kulttuurieroista johtuneesta sosiaalisen käyttäytymisen erilaisuudesta. Vaikka tytön on selvitetty pitäneen tapahtumia 

epämiellyttävinä, ei asiassa ole riittävällä tavalla pystytty selvittämään tapahtumatilanteita siten, että kysymyksessä olisi 

selvitetty olleen jollain tavalla epäasiallinen tai työntekijälle sopimaton toiminta. Asiassa ei ole edes väitetty, että 

tilanteissa olisi ollut kysymys jotenkin seksuaalisuuteen liittyvästä toiminnasta. Näin ollen työnantaja ei ole näyttänyt, 

että sillä olisi ollut erittäin painava syy purkaa K:n työsuhde. 

Oikeus irtisanoa perustuu tällaisissa tilanteissa usein siihen, että asianomainen on laiminlyönyt 

ammattihenkilönä toimiessaan välttää kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta 

työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.  

IHO 22.3.2013 S 12/331: Hovioikeus katsoo, että tapaamalla potilas A:ta asunnollaan, sallimalla tämän yöpyä luonaan 

ja jatkamalla terapiasuhdetta tapaamisten jälkeen, H on laiminlyönyt terveydenhuollon ammattihenkilönä toimiessaan 

välttää kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan 

menettelyn kanssa. Oikeus irtisanoa, mutta ei purkaa. 

Oikeus purkaa työntekijän työsopimus epäsiveellisen käytöksen takia edellyttää sitä, että 

asianomainen on esimerkiksi syyllistynyt sellaiseen rikolliseen tekoon tai käyttäytymiseen, joka 

vakavalla tavalla heikentää osapuolten välistä luottamusta ja vaikuttaa olennaisella tavalla 

sopimuksesta aiheutuvien velvollisuuksien täyttämiseen. 

THO 15.5.2014 S 13/ 954: K on myöntänyt olleensa sukupuoliyhteydessä 14 vuotiaan tytön kanssa. K oli epäillyn 

rikoksen laadun takia menettänyt yhtiön sekä sen työntekijöiden ja sopimuskumppaneiden luottamuksen, ja että hän ei 

olisi sen vuoksi voinut palata työhön yhtiöön. K oli ollut yhtiössä johtavassa asemassa. Hän oli ollut mukana 

perustamassa yhtiötä ja hän oli rekrytoinut yhtiöön työntekijöitä. Hän oli ollut esimiesasemassa ja yhteyshenkilö yhtiön 

suurimmalle yhteistyökumppanille. Hän oli vapaa-ajallaan käyttäytynyt tavalla, joka oli olennaisesti heikentänyt hänen 

ja yhtiön sekä hänen ja työntekijöiden välistä luottamusta. K:n käyttäytyminen on lisäksi hänen tehtävänsä ja asemansa 

huomioon ottaen ollut omiaan vaarantamaan yhtiön asiakassuhteita ja vahingoittamaan yhtiön mainetta. K on siten 

vapaa-ajallaan käyttäytynyt sellaisella tavalla, että hän on menettänyt omasta syystään mahdollisuutensa työskennellä 

yhtiössä ja yhtiöllä olisi ollut työsopimuslain 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettu erittäin painava syy K:n työsopimuksen 

purkamiselle. 

Rikollisen teon arviointi ei ole aina yksinkertaista. Vaikka rikosoikeudellisesti päädyttäisiin siihen, 

että esimerkiksi opettajan kohdalla ei täyty seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistö, kyseinen 

epäammattimainen käytös voi riittää asianomaisen työsopimuksen / virkasuhteen 

purkamisperusteeksi (rikosoikeudellisesta arvioinnista KKO 2016:52, syyte hylätty). Työntekijän 

sopimattomaan käytökseen perustuvan purkuperusteen täyttymistä koskevassa harkinnassa on 

otettava huomioon myös se, onko työntekijän sopimaton menettely aiheuttanut työnantajalle 

vahinkoa tai ainakin ollut omiaan tuottamaan vahinkoa työnantajalle (RHO 14.11.2008 S 07/967). 

Vanha asia, uudet muodot 

Seksuaalinen häirintä työpaikoilla on noussut moderniksi puheenaiheeksi, vaikka se on vanha ilmiö. 

Naiset keskustelevat seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutumisestaan runsaasti mm. sosiaalisessa 

mediassa. Seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut mies ei yleensä asiasta puhu roolimallien takia 

ja koska aina löytyy joku mies, joka ilmoittaa kaikki naiset tervetulleiksi ahdistelemaan häntäkin. 

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan miesten seksuaalinen häirintä on lisääntynyt.  Joka kahdeksas 

suomalainen mies on joutunut naisen seksuaalisen häirinnän kohteeksi kahden viime vuoden aikana. 
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Alle 35-vuotiaista miehistä ahdistelua on kokenut joka viides.  Poliisissa tehdyn tutkimuksen 

mukaan joka viides miespoliisi on kokenut työssään seksuaalista häirintää. Naispoliiseista 

seksuaalista häirintää on kokenut joka kolmas. 

Edellä esitelty oikeuskäytäntö osoittaa rajanvedon vaikeudet määriteltäessä sitä, riittääkö 

seksuaalinen häirintä ollenkaan päättämisperusteeksi tai onko se irtisanomis- vai purkamisperuste. 

Päättämiskynnys arvioidaan työsopimuslain mukaan ns. kokonaisarvioinnilla. Kyse on pakottavasta 

säännöksestä, jonka tulkintaa ei voida ratkaista esimerkiksi vain työnantajan yksipuolisesti tai 

työpaikalla edes yhteisesti asetettujen käyttäytymissääntöjen perusteella. 

Työpaikalla saattaa olla määrätty tai sovittu seksuaalisen häirinnän ns. nollatoleranssi eli 

seksuaalista häirintää ei saa työpaikalla esiintyä. Sinänsä nollatoleranssi saadaan asettaa ja sellainen 

on varmasti myös hyvä asia. Nollatoleranssi ei kuitenkaan ratkaise työsopimuslain pakottavan 

säännöksen tulkintaa. Kokonaisarvioinnissa tuomari voi toki ymmärtää nollatoleranssin painoarvon 

korkeaksi ja näin päättämiskynnyksen ylittyminen seksuaalisen häirinnän tilanteissa voi helpottua. 

Päättäminen edellyttää kuitenkin kaikissa tilanteissa työsopimuslain asettaman kynnyksen 

(asiallinen ja painava syy) ylittymistä sekä varoitusta ja muun työn tarjoamista koskevien 

velvoitteiden sekä päättämismenettelysäännösten noudattamista. 

Seksuaalista häirintää koskevat tilanteet ovat käytännössä niin moninaisia ja moniasteisia, että 

esimerkiksi varoituksen antaminen ja muun työn tarjoaminen ennen irtisanomista ovat tässäkin 

asiassa normaaleja työnantajan velvoitteita. Varoituksen antamisella työnantajan tulee osoittaa 

työntekijälle tämän käyttäytymisen moitittavuus. Seksuaalisen häirinnän tilanteissa monet eivät 

käytännössä ymmärrä toimintansa moitittavuutta. Tilanteita, joissa epäasiallinen käytös tulee 

objektiivisesti arvioiden mieltää ilman varoitustakin (esimerkiksi menettely toistuvaa ja kohteen 

torjuva suhtautuminen), arvioidaan luonnollisesti ankarammin.  

 


