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Miten toimin, kun kollega kiusaa työpaikalla? 
 
Kysymys: 
Kalajoen kaupungin Tyngän kylästä oleva eläinlääkäri Maija on lähestynyt Eläinlääkäriliiton 
lakimiestä itku kurkussa seuraavalla kysymyksellä. Hän toimii yksityiseläinlääkärinä 
Kristiinankaupungin keskustassa toimivalla suurella pieneläinklinikalla. 
 
Jo pidemmän aikaa hänen kollegansa Joni on toiminut työaikana tavalla, joka on saanut Maijan 
ärtyneeksi. 
Kollega aloitti kiusaamisen heti Maijan aloitettua klinikalla vuonna 2006. Aluksi kollega vain heitti 
niin sanotusti ronskia läppää ja kiusoitteli Maijaa vihjailevasti, mutta Maijan torjuttua päättäväisesti 
kollegansa lähentely-yritykset kollega suuttui. Alkoi näihin päiviin saakka kestänyt kierre. Kollega 
alkoi mustamaalata Maijaa työpaikan muille työntekijöille, sekä julkisesti että selän takana. Lisäksi 
hän on pyrkinyt eristämään Maijan kaikista työpaikan yhteisistä riennoista esimerkiksi vaatimalla 
sellaisia virkistyspäiviä, joihin Maija ei esimerkiksi yleisesti tiedetyn korkeanpaikan kammon vuoksi 
voi osallistua.  
Maijan mitta alkaa olla täynnä ja hän kysyy, miten kollegan toiminnan voisi saada loppumaan. 
 
Vastaus: 
Kaikki toivo ei ole vielä mennyttä. Jonin toiminta ei ole millään tavoin hyväksyttävää ja siihen on 
mahdollista puuttua.  
Kivuttomin tie Maijalle olisi yrittää sopia asia suoraan Jonin kanssa, mikäli he ovat puheväleissä. 
Mikäli klinikalla on luottamusmies tai luottamusvaltuutettu, voi Maija kääntyä myös tämän puoleen. 
Luottamusmies voi tarvittaessa toimia puolueettomana sovittelijana osapuolten välillä. Jos 
molemmat ovat Eläinlääkäriliiton jäseniä, voi myös esimerkiksi liiton yksityissektorin asiamies 
toimia sovittelijana osapuolten välillä, mikäli he näin haluavat. 
Yksi vaihtoehto Maijalle on puhua asiasta suoraan esimiehelle. Esimiehellä on lain mukaan 
velvollisuus välittömästi puuttua havaitsemaansa työpaikkakiusaamiseen ja syrjintään. 
Työnantajan on huolehdittava siitä, että klinikan kaikilla työntekijöillä on hyvä olla ja että he 
pystyvät suorittamaan työnsä häiriöttömästi. Jonin toiminta on ollut sellaista, että työnantajan 
ainoa oikea ratkaisu olisi antaa Jonille kirjallinen varoitus ja kehotettava häntä lopettamaan Maijan 
ahdistelu. 
Työnantajalla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja puuttumisen laiminlyöminen voi oikeuttaa 
kiusatun jopa purkamaan työsuhteensa ja saamaan työnantajalta korvausta. 
Kiusatun työntekijän toimintaohje pähkinänkuoressa: 
- Näytön kerääminen kiusaamisesta 
- Yhteydenotto työterveyshuoltoon 
- Vastentahtoisuuden ilmaiseminen kiusaajalle 
-  Ilmoitus esimiehelle 
-  Yhteydenotto Eläinlääkäriliittoon tai työsuojelupiiriin 

 
Työnantajan toimintavaihtoehtoja kiusaamistilanteessa: 
-  Huomautus ja/tai varoitus 
-  Työntekijän sijoittaminen muuhun työhön, joko kiusaajan tai kiusatun 
-  Kiusaajan irtisanominen. Perusteita esimerkiksi sopimaton käytös, yhteistyökyvyttömyys, jota voi 

olla esimerkiksi häirintä, sopeutumattomuus tai kielteinen suhtautuminen 
-  Kiusaajan työsuhteen purkaminen 
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