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1. JOHDANTO 

 

Aihe tähän kandidaatintutkielmaan valikoitui pitkälti ilmiön ajankohtaisuuden vuoksi. 

Työpaikkakiusaaminen on ollut viime aikoina jatkuvasti esillä  kirjallisuudessa ja 

mediassa, ja se on ollut toistuva, negatiivisen kaiun saanut puheenaihe erityisesti 

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Useat suuret organisaatiot ovat nousseet 

kielteisissä merkeissä esille mediassa, kun niiden työpaikkakiusaamistapauksia on 

puitu julkisesti. 

Siinä missä fyysisten työtapaturmien määrä on pienentynyt rajusti viimeisten 30 

vuoden aikana, psykososiaaliset riskitekijät ovat nousseet huomion keskipisteeksi.  

Suomalainen työelämä on kokenut suuria muutoksia, sillä globalisaation kiristämä 

kilpailu  on kasvattanut yritysten tehokkuus- ja joustavuuspaineita. Tarve jatkuvalle 

muutokselle on luonnollisesti lisännyt myös työntekijöiden sopeutumisvaatimuksia, ja 

aiheuttanut epävarmuutta esimerkiksi työpaikan pysyvyydestä.  Työelämän stressin, 

kiireen ja suorituskeskeisyyden lisääntyminen heijastuu työyhteisöjen ilmapiiriin. 

(Salin, 2003, 1, 23)  

Useat tutkimukset osoittavat, että työyhteisöjen ilmapiiri on kokenut muutoksen 

negatiiviseen suuntaan, ja että kiusaaminen työpaikoilla on lisääntynyt. Esimerkiksi 

Tilastokeskuksen (2008) tekemät työolotutkimukset osoittavat, että työelämään 

liittyvä kiire ja epävarmuus ovat nousseet vallitsevaan asemaan 1980-luvun lopulta 

lähtien, ja että yksilöllisen työsuorituksen korostaminen sekä lisääntynyt kilpailu ovat 

vaikuttaneet negatiivisesti sosiaalisiin suhteisiin ja yhteistyöhön. Myös Euroopan 

työterveys- ja työturvallisuusviraston (2010) teettämä Euroopan laajuinen ESENER-

yritystutkimus osoittaa, että väkivalta ja erityisesti kiusaaminen työpaikalla ovat 

merkittäviä huolenaiheita suuressa määrässä yrityksiä.                                             

 

Työpaikkakiusaaminen on tutkimuksen kohteena mielenkiintoinen, sillä se on 

toimintana paitsi moraalisesti kyseenalaista, myös organisaation tuottavuuden 

kannalta haitallista. Tutkimukset osoittavat, että yksilöille koituvien haitallisten 

vaikutusten lisäksi kiusaaminen voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia koko 

organisaatiolle. Työpaikkakiusaaminen on myös yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö, 
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sillä siitä koituu yhteisölle suuria kustannuksia kerrannaisvaikutusten kautta. (Salin, 

2003, 2) 

 

1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on käsitellä työpaikkakiusaamista organisaation 

toimintakykyyn vaikuttavana ilmiönä. Tutkimuksessa selvennetään, mitä 

työpaikkakiusaaminen käytännön tasolla tarkoittaa, mitkä tekijät altistavat sen 

esiintymiselle ja mitä seurauksia siitä voi koitua työyhteisölle. Tutkielmassa 

tärkeimpänä osa-alueena on työpaikkakiusaamisen tarkasteleminen esimiehen 

perspektiivistä, eli työn ensisijainen painopiste on esimiehen roolissa 

kiusaamistapausten havaitsijana ja selvittelijänä. Keskeistä on pohtia, millä keinoin 

esimies pystyy hallitsemaan työpaikalla esiintyvää kiusaamista, ja toisaalta myös, 

miten esimies itse kokee työpaikkakiusaamiseen puuttumisen.  

Kiusaamisen havaitseminen ja tiedostaminen, ongelmaan puuttuminen ja asian 

ratkaiseminen organisaatiossa ovat tässä työssä tärkeimpinä tutkimuskohteina. 

Tavoitteena on tarkastella käytännön toimenpiteitä, joilla työpaikkakiusaamista 

voitaisiin ennaltaehkäistä ja kitkeä pois. Olennaista tutkimuksessa ei ole se, 

esiintyykö haastateltujen edustamissa organisaatioissa työpaikkakiusaamista vai ei. 

Tarkoituksena on pohtia kohdeorganisaatioista saatavan informaation avulla sitä, 

miten kiusaamista voidaan ennaltaehkäistä, ja millaisin keinoin siihen voidaan 

puuttua.  Haastattelujen avulla saadaan realistinen kuva siitä, miten kiusaamiseen 

todella suhtaudutaan.  

Useissa aiheesta aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa on noussut esille stressaavan 

työympäristön ja kiusaamisen välinen yhteys (esim. Hauge et al. 2007). 

Tutkimuksessa tarkastellaan stressaavan työn ja työpaikkakiusaamisen välistä 

yhteyttä, ja pohditaan, pitävätkö ennakko-oletukset työn hektisyyden ja työyhteisön 

huonon ilmapiirin välisestä korrelaatiosta paikkansa näissä tapauksissa. Esimiehen 

rooli alaisten kiireen ja stressin hallinnassa nousee tarkastelussa esille.  
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1.2. Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus muotoutuu kiusaamiseen liittyvien asenteiden ja toimenpiteiden ympärille. 

Tutkimusongelman avulla pyritään selittämään, miten työyhteisössä voidaan 

vaikuttaa  työpaikkakiusaamisen esiintymiseen, ja millaiset konkreettiset toimenpiteet 

voisivat olla tehokkaimpia kiusaamisen kitkemisessä. 

Tutkimusongelma voidaan muotoilla seuraavaksi kysymykseksi:  

- Millä keinoilla esimies voi yhdessä koko työyhteisön kanssa vähentää 

työpaikkakiusaamista ja vaikuttaa sen esiintymiseen organisaatiossa? 

Alatutkimuskysymysten avulla pyritään selventämään tutkimusongelmaan läheisesti 

liittyviä taustatekijöitä. Alatutkimuskysymykset voidaan määritellä seuraavasti: 

- Mitä seurauksia kiusaamisesta voi koitua työyhteisölle? 

- Mitkä organisationaaliset tekijät voivat lisätä alttiutta kiusaamisen 

esiintymiselle? 

Tutkimusongelman ja sitä tarkentavien alakysymysten avulla pyritään 

muodostamaan kattava kokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään 

työpaikkakiusaamista ja siihen liittyviä toimenpiteitä esimiehen näkökulmasta. Niiden 

kautta pyritään esittämään mahdollisimman toimiva yhdistelmä erilaisia toimenpiteitä, 

joiden avulla työpaikkakiusaamisen esiintyminen voitaisiin minimoida 

organisaatiossa. Tyhjentävää ja yksiselitteistä vastausta tällaiseen 

tutkimusongelmaan ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan löytää, sillä 

jokainen organisaatio ja kiusaamistapaus on erilainen; tavoitteena on analysoida 

erilaisia vaihtoehtoja ja pohtia niiden toimivuutta.  

 

1.3. Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimus suoritetaan vertailevana kvalitatiivisena case-tutkimuksena, joka on 

tutkielman aihe ja laajuus huomioon ottaen luontevin valinta tutkimusmenetelmäksi. 

Tutkielman tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää työpaikkakiusaamista; kiusaamisen 

ollessa subjektiivinen prosessi, on siitä epäolennaista tehdä tilastollisia yleistyksiä. 
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Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillinen hypoteesittomuus, tutkittavien näkökulman 

esille tuominen, harkinnanvarainen otanta ja narratiivisuus sopivat hyvin tämän 

tutkielman aiheeseen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin 

yleistyksiin, vaan tarkoituksena on kuvata jotakin tapahtumaa, ymmärtää tiettyä 

toimintaa tai antaa teoreettinen tulkinta jostakin ilmiöstä. (Eskola & Suoranta, 2008, 

15, 61)  

Empiirinen aineisto kerätään haastattelemalla kolmea johtoasemassa työskentelevää 

henkilöä, jotka edustavat eri organisaatioita. Haastattelumenetelmänä käytetään 

puolistrukturoitua haastattelua, jossa kaikilta haastateltavilta kysytään samat 

kysymykset, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja anneta (Eskola & Suoranta 2008, 86). 

Haastateltava saa siis itse muotoilla vastauksensa ja kertoa omin sanoin aiheesta.  

Tutkielmassa case-organisaatioina ovat media-alan yritys X, kemianteollisuuden 

yritys Y sekä eräs kunnallinen koululaitos, joista kustakin haastatellaan yhtä 

johtajaa/esimiestä. Haastateltavat esimiehet on valittu mahdollisimman erilaisista 

organisaatioista, jotta haastattelutuloksia voitaisiin vertailla keskenään, ja pohtia, 

miten työpaikkakiusaamiseen liittyvät asenteet ja toimenpiteet mahdollisesti eroavat 

toisistaan näiden organisaatioiden ja toimialojen välillä. Erilaisten ja mahdollisimman 

monipuolisten näkökulmien saamiseksi haastateltaviksi on valittu sekä mies- että 

naispuolisia henkilöitä.  

Niin organisaatioiden kuin haastateltavienkin nimet pidetään tutkielmassa salaisina 

aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Nimettömyys tuo mahdollisuuden syvempään 

aiheen tarkasteluun, sillä se todennäköisesti edesauttaa haastateltavien avoimuutta 

vastauksia antaessa. Päätöstä jättää haastateltavien henkilöllisyys mainitsematta 

puoltaa myös se, ettei nimien mainitseminen toisi tutkimukselle lisäarvoa.  

 

  1.4. Tutkimuksen rakenne ja rajaukset 

 

Tutkimuksen rakenne etenee teoriasta empirian kautta johtopäätöksiin. 

Johdantokappaletta seuraa tutkielman teoriaosuus, jossa käydään läpi 

aikaisemmissa tutkimuksissa, kirjallisuudessa ja mediassa esille nousseita keskeisiä 

asioita mahdollisimman kattavasti ja tutkimuksen raamit huomioiden.  Teoriaosuuden 
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tarkoituksena on avata taustoja ja lisätä lukijan ymmärrystä tutkielman aiheeseen 

liittyen. Siinä pyritään vastaamaan tutkimusongelman alakysymyksiin, eli siinä 

käydään läpi muun muassa mitä työpaikkakiusaaminen käytännössä tarkoittaa, mitä 

seurauksia kiusaamisesta voi koitua työyhteisölle sekä mitkä organisationaaliset 

tekijät vaikuttavat kiusaamisen esiintymiseen.  Teoreettisten viitekehysten esittelyn 

jälkeen käydään läpi tutkimusprosessin eteneminen, jonka jälkeen analysoidaan 

haastatteluiden avulla kerättyä empiiristä tutkimusaineistoa. Lopuksi tutkimuksesta 

tehdään keskeisimmät johtopäätökset ja yhteenveto, sekä pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita.  

Kiusatun näkökulma, jota on perinteisesti tutkittu enemmän, jätetään tarkastelussa 

vähemmälle huomiolle. Kiusatun näkökulmaa käsitellään kuitenkin siinä määriin, että  

työssä tarkastellaan kiusaamisen yksilölle aiheuttamia seurauksia ja sitä kautta koko 

organisaation tasolle kanavoituvia vaikutuksia.  Kiusatun kokemuksiin ei kuitenkaan 

syvennytä kovin täsmällisesti, eikä tutkielmassa tarkastella kohdeorganisaation 

yksittäisiä kiusaamistapauksia. Myöskään kiusaajan näkökulmaan ja yksittäisiin 

kiusaamisen motiiveihin ei perehdytä yksityiskohtaisesti.  Tutkielmassa tarkastelun 

ulkopuolelle jätetään pääsääntöisesti myös tilanteet, joissa kiusaajana on esimies.  

 

 

2. TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN ILMIÖNÄ 

 

Toimivat sosiaaliset suhteet ovat kriittinen tekijä sekä työssä viihtymisen että työn 

tuloksellisuuden kannalta. Moitteettomat suhteet työtovereihin mahdollistavat 

välittömän ja avoimen kommunikaation, ja helpottavat avun pyytämistä 

ongelmatilanteissa. Sen sijaan ongelmat työtovereiden välisissä sosiaalisissa 

suhteissa voivat johtaa työviihtyvyyden ja tuottavuuden heikkenemiseen. 

(Tilastokeskus, 2008) Pahimmillaan ihmissuhdekonfliktit voivat henkilöityä ja kärjistyä 

työpaikkakiusaamiseksi. Kiusaaminen ei ole tavallinen, organisaation normaaliin 

toimintaan kuuluva konflikti, vaan se on yhteisön toimintakykyä ja tuottavuutta 

horjuttava häiriötila.  (Vartia et al. 2004, 8,11) 
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Kiinnostus työpaikkakiusaamista kohtaan ja tietoisuus ilmiön olemassaolosta on 

kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä, vaikkei ilmiö sinällään olekaan uusi 

(Kess & Kähönen 2009, 1). Työpaikkakiusaaminen on akateemisen tutkimuksen 

kentässä melko tuore aihe; sitä on tutkittu lähinnä vasta kahden viimeisen 

vuosikymmenen ajan. Kiinnostus työpaikkakiusaamista kohtaa juontaa juurensa 

1980-luvun Skandinaviaan, jossa aiheesta inspiroiduttiin osittain siksi, että 

koulukiusaaminen oli kyseiseen aikaan pinnalla oleva ilmiö. (Einarsen et al. 2005, 5) 

Heinz Leymann keräsi Ruotsissa ensimmäisen työpaikkakiusaamista koskevan 

empiirisen aineiston 1980-luvun puolivälissä, jonka jälkeen heräsi akateeminen 

kiinnostus ilmiötä kohtaan (Kess & Kähönen 2009, 1).   

Työpaikkakiusaaminen on noussut keskeiseksi puheenaiheeksi myös mediassa, 

jossa aiheesta on noussut esille lukuisia tosielämän tapauksia. Esimerkiksi 

Taloussanomissa (2010) syyskuussa julkaistussa artikkelissa käsitellään Nokian 

vuokratyövoimaa ja heidän kokemaansa syrjintää. Osa entisistä Nokian työntekijöistä 

on ulkoistettu vuokrayhtiöiden palvelukseen, mutta he saattavat silti edelleen 

työskennellä vanhassa tehtävässään ja jopa samassa työpisteessä. 

Vuokratyövoimaa kuitenkin kohdellaan huonommin kuin vakituista väkeä: 

suhtautuminen voi olla hyvinkin hyytävää, eikä heitä välttämättä edes tervehditä. 

Suhtautuminen vuokratyövoimaa kohtaan voi olla tarkoituksellisesti tylyä ja 

kylmäkiskoista; Nokialla vallitsee yleinen käsitys siitä, että HR-osasto on ohjeistanut 

pitämään selvää hajurakoa vuokratyövoiman ja vakituisten työntekijöiden välillä. 

Myös Huvudstadspladetissa (2010) oli hiljattain artikkeli työpaikkakiusaamiseen 

liittyen: artikkelin mukaan valtiovarainministeriö tuomittiin korvaamaan yli 100 000 

euroa entiselle virkamiehelleen työpaikkakiusaamisen vuoksi. Kiusaaminen oli 

organisoitua ja suunniteltua, ja jopa kiusatun oikeustieteen tohtorin tutkinto asetettiin 

kyseenalaiseksi. Nämä ja lukuisat muut tiedotusvälineissä esille nousseet tapaukset 

kertovat työpaikkakiusaamisen yleisyydestä ja aiheen vakavuudesta.  

 

2.1. Työpaikkakiusaamisen määritelmä 

 

Työpaikkakiusaaminen on jatkuvaa ja useimmiten säännöllistä negatiivista kohtelua, 

loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä (Työterveyslaitos, 2010). 
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Työpaikkakiusaamista voi esiintyä henkisenä väkivaltana sanojen ja eleiden 

muodossa, tai jopa työkaveriin kohdistuvana fyysisenä hyökkäyksenä. Kiusaaminen 

voi olla myös huomaamattomampaa ja epäsuoraa, kuten sosiaalista eristämistä ja 

toisen työpanoksen vähättelyä. (Zapf & Einarsen, 2001)  Keskeistä 

työpaikkakiusaamisen määrittelylle on kiusaamisen toistuvuus ja se, että käytös on 

epätoivottua sen aiheuttaman psykologisen stressin vuoksi (Heames & Harvey, 

2006). 

Einarsen et al. (2003, 15) määrittelevät työpaikkakiusaamisen toistuvaksi ja 

säännölliseksi kielteiseksi toiminnaksi, jota voi olla muun muassa ahdistelu, 

loukkaaminen, ryhmästä eristäminen ja toisen työtehtäviin vaikuttaminen 

negatiivisesti. Heidän mukaansa kiusaaminen on laajentuva prosessi, jonka 

seurauksena kiusattu ajautuu alempiarvoiseen asemaan ja systemaattisen 

negatiivisen toiminnan kohteeksi.     

Työpaikkakiusaamistutkimuksen pioneerin Heinz Leymannin (1990) määritelmän 

mukaan työpaikkakiusaaminen on epäeettistä ja vihamielistä kommunikointia, joka 

kohdistuu säännöllisesti ja systemaattisella tavalla yhteen tai useampaan yksilöön, 

jotka joutuvat  puolustuskyvyttömään asemaan kiusaamisen seurauksena. Salin 

(2003, 10) on määritelmässään samoilla linjoilla: myös hänen mukaansa 

työpaikkakiusaaminen on yhteen tai useampaan henkilöön kohdistuvaa negatiivista 

toimintaa, jolle on tyypillistä jatkuvuus, osapuolten välinen epätasapaino sekä 

työympäristön muuttuminen vihamieliseksi.  

Useimmiten työpaikkakiusaaminen on nimenomaan henkistä väkivaltaa ja 

loukkaamista, etenkin naispuolisten kiusaajien osalta. Jatkuva kritisointi, 

naurunalaiseksi tekeminen, suorituksen vähättely, syrjiminen ja syyllistäminen ovat 

tyypillisiä kiusaamisen muotoja työyhteisössä.  (Query & Hanley, 2010) 

Kiusaamiselle on ominaista kiusaamisen kohteen sabotoiminen henkilökohtaisella 

tasolla. Monesti ajatellaan, että työpaikkakiusaamisen uhrit ovat alun perinkin 

epävarmoja ja heikkoja, ja siksi alttiita kiusaamiselle. Tilanne on kuitenkin usein se, 

että joutuessaan kiusatuiksi itsevarmatkin ihmiset menettävät itseluottamuksensa ja 

alkavat ajatella, että heissä on jotain vikaa. (Townend, 2008) 

Leymann (1996) jakaa kiusaamisen viiteen eri kategoriaan riippuen siitä, minkälaisia 

vaikutuksia kiusattuun kohdistuu.  
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1. Vaikutukset kiusatun mahdollisuuksiin kommunikoida kunnolla, esim.  

 esimies ei anna mahdollisuutta kommunikoida 

 henkilö hiljennetään 

 henkilöä kohtaan hyökätään verbaalisesti ja hänen työtään kritisoidaan 

2. Vaikutukset kiusatun mahdollisuuksiin ylläpitää sosiaalisia kontakteja, esim. 

 kollegat eivät enää puhu henkilölle 

 henkilö on eristetty huoneeseen kauaksi muista  

3. Vaikutukset kiusatun kykyyn säilyttää henkilökohtainen maineensa, esim. 

 juoruilu, naurunalaiseksi tekeminen 

 pilailu henkilön vammaisuuden, etnisen taustan, puhetavan ym. 

kustannuksella 

4.  Vaikutukset kiusatun ammatilliseen tilanteeseen, esim. 

 henkilölle ei anneta enää ollenkaan työtehtäviä 

 henkilölle annetaan vain merkityksettömiä työtehtäviä 

5. Vaikutukset kiusatun terveydentilaan, esim. 

 henkilölle annetaan vaarallisia työtehtäviä 

 muut uhkailevat fyysisesti ja käyvät käsiksi 

 

2.2. Rajatapauksia – Mitä ei lasketa kiusaamiseksi? 

 

Mikäli pienet, käsittelemättä jääneet ristiriidat kärjistyvät isoiksi konflikteiksi, voi 

seurauksena olla kiusaamista, häirintää ja henkistä väkivaltaa (Perkka-Jortikka, 

2002, 23). Olennaista on erottaa ”terveet” konfliktit ja kiusaaminen toisistaan, sillä 

kaikki ihmisten väliset konfliktit eivät suinkaan ole kiusaamista (Vartia et al., 2004, 8).  

Einarsen et al. (2003, 15) mukaan konfliktia ei voida määritellä kiusaamiseksi, mikäli 

tapaus on yksittäinen, eikä osapuolten välillä ole merkittäviä ”voimaeroja”. Tällaisia 

osapuolet epäsuhtaan asettavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi fyysinen koko,  

vaikutusvaltaisempi asema organisaatiossa ja puolueellisten sivullisten  määrä 
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(Bowling & Beehr, 2006). Satunnaiset tapaukset, kuten oman pätevyyden alittavien 

työtehtävien saaminen ja pilkatuksi tuleminen, voidaan katsoa osaksi normaalia 

työelämää, eikä niitä voida sellaisenaan pitää kiusaamisena. Tällainen toiminta voi 

kuitenkin muuttua kiusaamiseksi, mikäli siitä tulee systemaattista ja jatkuvaa, ja se 

johtaa epämiellyttävään ja vihamieliseen työympäristöön.   (Einarsen et al. 2005) 

Leymann (1996) on samoilla linjoilla: kiusaamisen ja normaalien konfliktien 

erottamisessa on olennaista kiusaamisen kesto ja frekvenssi, eikä niinkään se, mitä 

tehdään ja miten.  

Esimiehen toimivaltansa ja lain puitteissa antamat käskyt ja määräykset voivat tuntua 

subjektiivisesti katsoen epämiellyttäviltä, mutta ne eivät ole kiusaamista. Myös 

huomautusten antaminen voi tuntua työntekijästä loukkaavalta, vaikka 

todellisuudessa kysymys on vain työnantajan velvollisuuksiin kuuluvasta 

toimenpiteestä. Koska työpaikkakiusaamiseksi luokitellaan ainoastaan toistuva ja 

systemaattinen loukkaava toiminta, ei esimerkiksi satunnaista epäasiallista puhetta 

voida pitää kiusaamisena. Myöskään näkemyserot työhön liittyvistä päätöksistä, 

työhön liittyvien ongelmien käsittely ja työhön liittyvät säännöt eivät ainakaan 

pääsääntöisesti ole kiusaamista. Rajanveto on kuitenkin vaikeaa yksilöiden erilaisten 

reagointiherkkyyksien vuoksi. (Kess & Kähönen, 2009, 38-44)   
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3. TYÖPAIKKAKIUSAAMISEN SYYT JA SEURAUKSET 

 

Työpaikkakiusaamisen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Sekä ympäristötekijöiden 

että kiusaajan ja kiusatun ominaisuuksien voidaan katsoa vaikuttavan 

kiusaamistilanteen puhkeamiseen. Jotkin tutkijat ovat sitä mieltä, että ympäristö ja 

työn ominaisuudet ovat ensisijainen syy kiusaamiseen, ja ettei kiusatun 

persoonallisuudella ole merkitystä. Osa tutkijoista puolestaan pitää joitakin kiusatun 

persoonallisuuspiirteitä kiusaamiselle altistavina tekijöinä. (Vartia, 2003, 12)  

Koska tämä tutkimus keskittyy kiusaamisen tarkasteluun organisationaalisena 

ilmiönä, käydään tässä osiossa läpi lähinnä kiusaamiselle altistavia 

organisaatiotason tekijöitä. Osiossa tarkastellaan myös kiusaamisesta aiheutuvia 

yksilö- ja organisaatiotason seurauksia. 

 

3.1.  Kiusaamiselle altistavat organisationaaliset tekijät 

 

Työpaikka on otollinen ympäristö henkilöiden välisten konfliktien ja erityisesti 

kiusaamisen esiintymiselle; kun eri taustoista ja kulttuureista tulevat henkilöt 

erilaisine arvoineen ja asenteineen laitetaan työskentelemään keskenään 

stressaavassa ja kilpailullisessa työympäristössä, syntyy hedelmällinen tilanne 

erilaisten ristiriitojen ilmenemiselle. (Heames & Harvey, 2006)  

Järvisen (2001, 46) mukaan toimivalla työyhteisöllä on kuusi peruspilaria, jotka 

tukevat organisaation perustehtävää: työntekoa tukeva organisaatio, työntekoa 

palveleva johtaminen, selkeä töiden järjestely, yhteiset pelisäännöt, avoin 

vuorovaikutus sekä toiminnan jatkuva arviointi. Näistä perusrakenteista 

huolehtiminen on tärkeää, sillä puutteet niissä voivat johtaa ongelmiin työyhteisön 

toimivuuden ja ilmapiirin saralla.  

Useat aikaisemmin tehdyt tutkimukset osoittavat, että tietyt organisaation 

rakenteelliset ja kulttuurilliset tekijät saattavat asettaa organisaation alttiiksi 

kiusaamiselle. Työterveyslaitoksen (2010) mukaan kiusaamista esiintyy keskivertoa 

enemmän työpaikoilla, joilla esiintyy epäselvyyttä työnjaosta ja vastuualueista, ja 

joilla yhteisiä pelisääntöjä ei ole tarkkaan määritelty. Myös työpaikalla vallitseva 



 
 

12 
 

huono ilmapiiri ja työntekijöiden korkea stressitaso saattavat lisätä kiusaamista 

työyhteisössä. Yhteisöissä, joissa työntekijät ovat tyytymättömiä esimiestyöhön ja 

joissa työtä on jatkuvasti liian paljon, tai se on erittäin vaikeaa, on suurentunut riski 

työpaikkakiusaamisen esiintymiselle. Hauge et al. (2007) laatimassa tutkimuksessa 

tulee ilmi, että roolikonflikteilla, laissez-faire- eli välinpitämättömällä johtajuustyylillä 

sekä henkilöiden välisillä ristiriidoilla on vahvin korrelaatio kiusaamiseen. Heidän 

mukaansa myös kiireinen ja stressaava työympäristö lisää kiusaamisen riskiä.   

Vartian (1996) mukaan kiusaamisen riskitekijät voivat löytyä joko psykologisesta 

työympäristöstä tai organisaation ilmapiiristä. Esimerkiksi heikko tiedonkulku, 

vähäinen keskustelu tärkeistä tavoitteista ja huono mahdollisuus osallistua 

päätöksentekoon ovat tyypillisiä ominaisuuksia kiusaamista tukevalle organisaatiolle.   

Mikäli organisaatiossa esiintyvään poikkeavaan käytökseen, kuten kiusaamiseen, ei 

puututa, alkavat muut ryhmän jäsenet tottua ja turtua siihen, ja he saattavat alkaa 

itse jäljitellä tätä käyttäytymismallia (Heames & Harvey, 2006). Siksi on tärkeää luoda 

organisaatiokulttuuri, joka ei suvaitse kiusaamista.  

Myös huono konfliktijohtaminen voi olla syynä kiusaamistapausten kehittymiseen  

työyhteisössä. Ongelma pahenee, mikäli esimies itse aktiivisesti osallistuu 

epäasialliseen toimintaan sen sijaan, että yrittäisi selvittää ja ratkaista tilannetta. 

Turmiollista on myös, mikäli esimies kieltää koko ongelman olemassaolon; tämä on 

yleistä erityisesti miesjohtajien keskuudessa. (Leymann, 1996) 

WHO:n (2003, 15) mukaan kiusaamista esiintyy herkästi organisaatioissa, joissa 

esiintyy seuraavia tekijöitä:   

 epäselvä roolijako 

 yhteistyöhaluttomuus ja –kyvyttömyys 

 kaukokatseisuuden puute 

 epäselvät henkilöiden väliset suhteet 

 pitkäkestoinen ja systemaattinen epäeettinen toiminta  

 monimerkitykselliset strategiat 

 ongelmien kieltäminen 

 välttely ja kiertely kommunikaatiossa 
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3.2.  Kiusaamisen seuraukset 

 

Kiusaamisen seuraukset voidaan jakaa ensimmäisen ja toisen tason vaikutuksiin. 

Ensimmäisen tason vaikutukset koskevat välittömästi osallisina olevia henkilöitä, eli 

kiusattua ja kiusaajaa. Toisen tason vaikutukset puolestaan kohdistuvat henkilöihin, 

jotka ovat joko sivustakatsojia tai henkilöitä, jotka ovat työnsä puolesta velvollisia 

puuttumaan kiusaamiseen. (Heames & Harvey, 2006) Kolmansiin osapuoliin 

kohdistuu samankaltaisia, joskin heikompia vaikutuksia, kuin kiusattuun (Parzefall & 

Salin, 2010).   

 

3.2.1. Yksilötason seuraukset 

 

Työpaikkakiusaamisen uhriksi joutuneet henkilöt suhtautuvat yksilöllisellä tavalla 

negatiiviseen käyttäytymiseen: puolustautuen, alistuen tai hyökkäämällä takaisin 

(Perkka-Jortikka, 2002, 27). Tästä syystä myös oireet voivat olla henkilöstä riippuen 

erilaisia.  

Tutkimukset ovat osoittaneet kiusaamisella olevan negatiivisia vaikutuksia sekä 

kiusatun hyvinvointiin ja terveyteen että asenteisiin ja käyttäytymiseen. 

Työpaikkakiusaaminen muun muassa heikentää työntekijän sitoutumista 

organisaatioon ja vähentää tyytyväisyyttä työhön. Vaikutukset näkyvät myös 

lisääntyneenä halukkuutena jättää työyhteisö, sekä pitkittyneinä ja lisääntyneinä 

sairauspoissaoloina.  (Parzefall & Salin, 2010)  

Tieto siitä, että henkilö on joutunut toistuvasti kiusaamisen uhriksi, saattaa levitä koko 

työyhteisön tietoisuuteen. Tiedon leviäminen voi heikentää kiusatun sosiaalista 

asemaa organisaatiossa, sekä vaikuttaa negatiivisesti tämän itsetuntoon ja -

luottamukseen.  (Crawford, 1999) Jos henkilön kyvyt ja suoritukset asetetaan 

jatkuvasti kyseenalaisiksi, voi myös ammatillinen itsetunto kadota. Kun henkilö on 

ollut pitkään kiusaamisen kohteena, saattaa hän itsekin alkaa epäillä omia kykyjään, 

osaamistaan ja jopa mielenterveyttään. (Vartia & Perkka-Jortikka, 1994, 57) 

Työpaikkakiusaamisen uhriksi joutunut henkilö voi saada jopa fyysisiä oireita. Näitä 

voivat olla esimerkiksi kohonnut verenpaine, ruoansulatusongelmat ja unettomuus. 
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Kiusaaminen voi aiheuttaa myös masennusta, sekä väsymystä ja lihassärkyjä. 

(Lewis et al., 2008; Query & Hanley, 2010) Jotkin toistuvan kiusaamisen kohteeksi 

joutuneet henkilöt kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD), joka on vakava, 

henkilön koko elämään ja mielenterveyteen vaikuttava ahdistuneisuushäiriö 

(Leymann, 1996). 

Työpaikkakiusaamisen seurauksia voidaan selittää ns. psykologisen sopimuksen 

rikkoutumisen kautta. Kiusaamisen kohteeksi joutunut työntekijä voi tuntea olonsa 

petetyksi ja olettaa psykologisen sopimuksen rikkoutuneen (Salin, 2003, 2). 

Psykologinen sopimus voidaan määritellä työntekijän ja organisaation välisiksi 

molemminpuolisiksi odotuksiksi ja keskinäiseksi sitoutumiseksi (Stiles et al., 1997).  

Mikäli työntekijää kohdellaan huonosti, eivätkä esimiehet toimi asian hyväksi, saattaa 

työntekijä ajatella, ettei organisaatio ole täyttänyt epäsuoria lupauksiaan. Tällainen 

koettu epäoikeudenmukaisuus ja psykologisen sopimuksen rikkoutuminen voi johtaa 

alentuneeseen työtyytyväisyyteen ja luottamuksen laskuun työnantajaa kohtaan. Se 

saattaa heikentää työntekijän työpanosta ja sitoutumista organisaatioon, sekä johtaa 

työntekijöiden negatiiviseen asenteeseen ja kielteisiin tuntemuksiin organisaatiota 

kohtaan (Pate et al. 2003; Salin, 2003, 2-3) 

 

3.2.2. Organisaatiotason seuraukset 

 

Kiusaamisen negatiiviset vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin ensimmäiset 

työpaikkakiusaamisen tutkijat aikoinaan ajattelivat. Vaikka kiusaaminen kohdistuisi 

vain yhteen työntekijään, vaikuttaa se heikentyneen ilmapiirin kautta koko 

työyhteisöön. (Rhodes et al. 2010)  

Mikäli kiusaamiseen ei puututa ajoissa systemaattisella tavalla, kiusaamisesta 

aiheutuvat yksilötason vaikutukset kanavoituvat väistämättä koko työyhteisön tasolle 

vääristäen työtovereiden välisiä suhteita ja vaikuttaen ryhmän jäsenten henkiseen 

hyvinvointiin. Häiriöt ryhmän sisäisissä suhteissa ja normeissa voivat johtaa 

organisaatiokulttuurin muuttumiseen epätoiminnalliseksi.  Työympäristön ollessa 

epäterve sivulliset saattavat kokea, että on heidän oman etunsa mukaista jättää 

organisaatio. (Heames & Harvey, 2006) 
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Kiusaamisesta voi seurata ristiriitoja, jotka vaikeuttavat normaalien työrutiinien 

hoitamista (Kess & Kähönen 2009, 6). Työyhteisön negatiivinen ilmapiiri ja 

työntekijöiden heikentynyt hyvinvointi saattavat näkyä muun muassa organisaation 

tuottavuuden ja tehokkuuden laskuna, sekä hiertyminä työntekijöiden sitoutumisessa 

organisaatioon (Townend, 2008).  Pfefferin (2007) mukaan organisaation jäsenten 

havainnot työpaikkakiusaamisesta voivat johtaa muutoksiin henkilöiden työhön 

liittyvissä asenteissa, sekä saattavat lisätä yksilöiden halukkuutta vaihtaa työpaikkaa.  

Kiusaaminen lisätessä muun muassa suuria kustannuksia aiheuttavaa henkilöstön 

vaihtuvuutta siitä koituu usein taloudellisia menetyksiä yritykselle (Palmer, 2008).  

Heames & Harvey (2006) toteavat, että kiusaamista sietävillä organisaatioilla on 

vaikeuksia houkutella ja pitää palveluksessaan inhimillistä pääomaa. Myös yrityksen 

maine voi kolhiintua kiusaamistapausten johdosta.  

 

 

 

4. TYÖPAIKKAKIUSAAMISEN HALLINTA 

 

Tässä osiossa käsitellään työpaikkakiusaamisen hallintaan liittyviä osa-alueita. 

Ensiksi tarkastellaan työpaikkakiusaamisen tiedostamiseen ja havaitsemiseen liittyviä 

seikkoja. Sen jälkeen käydään läpi kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen 

liittyviä toimenpiteitä.  

 

  4.1. Työpaikkakiusaamisen tiedostaminen ja havaitseminen  

 

Työpaikkakiusaaminen on haasteellinen ilmiö jo pelkästään siinä mielessä, että sen 

havaitseminen on vaikeaa, eikä sen esiintymisestä monesti edes olla tietoisia. Koska 

kiusaaminen on subjektiivinen prosessi, on ulkopuolisten vaikea havaita ja todistaa 

sitä; asiasta tietämättömät sivustakatsojat voivat ymmärtää käyttäytymisen väärällä 

tavalla, ja olettaa sen olevan esimerkiksi huolimattomuutta, epäkohteliaisuutta tai 

harmitonta huumoria. (Einarsen et al. 2003, 18) Koska kiusaajat voivat olla 
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passiivisia ja juonittelevia, ei henkinen väkivalta välttämättä näy tai kuulu. 

Ulkopuolisten voi olla mahdotonta huomata ja tulkita merkitseviä katseita, 

hymähdyksiä ja vähättelyä. (Perkka-Jortikka 2002, 24) 

Osasyynä kiusaamisen tunnistamisen haasteellisuuteen on, että joskus tiukan 

johtamistavan ja kiusaamisen erottaminen toisistaan voi olla hankalaa. Kiusaamisen 

havaitsemisen tekee ongelmalliseksi myös se, että valittamista pidetään herkästi 

heikkouden merkkinä, eivätkä kiusaamisen uhriksi joutuneet siksi aina uskalla ottaa 

asiaa puheeksi. Pelko mahdollisista negatiivisista seurauksista ja oman maineen 

menettämisestä saattaa rajoittaa kiusatun avoimuutta.    (Query & Hanley, 2010)  

Kiusaamisesta voi kerätä tietoa monella tavalla, esimerkiksi henkilökunnalle 

suunnatuilla kyselyillä, keskusteluilla sekä arkipäiväisillä havainnoilla (Lewis et al. 

2008). Havaittuaan mahdollisen kiusaamistilanteen esimies voi selkiyttää käsitystään 

keskustelemalla esimerkiksi työsuhdevaltuutetun, oman esimiehensä tai 

henkilöstöhallinnon edustajien kanssa. Myös yhteistyö työterveyshuollon kanssa voi 

olla hyödyllistä, sillä usein tieto työyhteisön ristiriidoista kantautuu sinne. (Vartia et al. 

2004, 21)  

On olemassa tiettyjä merkkejä, jotka saattavat indikoida kiusaamista työyhteisössä. 

Esimerkiksi huono yhteishenki, heikentynyt työntaso, lisääntyneet poissaolot, tiimien 

sisäiset konfliktit, korkea henkilöstön vaihtuvuus ja työntekijöiden aggressiivinen 

käyttäytyminen voivat olla varottavia merkkejä työpaikkakiusaamisen esiintymisestä. 

(Rutter, 2010) 

Epäasiallinen toiminta voidaan määritellä kiusaamiseksi vain, jos se on toistuvaa, 

systemaattista ja siitä aiheutuu kielteisiä seurauksia. Havaitessaan potentiaalisen 

kiusaamistapauksen esimiehen on tärkeää pohtia näitä kiusaamisen 

tunnusmerkkejä, jottei hän puuttuisi liian raskain keinoin vähäpätöiseen asiattomaan 

käyttäytymiseen (Kess & Kähönen, 2009, 22).  
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 4.1.1. Tunneäly 

 

Esimiehen ja työtovereiden tunneälyllä on suuri merkitys siinä, miten herkästi 

kiusaamistilanteet havaitaan. Tunneälyllä tarkoitetaan yksilön kykyä ilmaista omia 

tunteitaan, kykyä havaita ja tulkita muiden tunteita, sekä taitoa käyttää tunteita 

motivointiin, suunnitteluun ja päämäärien saavuttamiseen (Salovey & Mayer, 1990).  

Oikein hallittuina tunteet edesauttavat luottamusta, lojaliteettia ja sitoutumista. 

Tunneäly on tärkeä ominaisuus esimiehelle: se auttaa tarkkailemaan ryhmän 

toimintaa ja havainnoimaan poikkeavuuksia siinä, sekä lisää kyvykkyyttä ratkaista 

henkilöiden välisiä konflikteja tavalla, joka ei ole uhkaava. Kyky kuunnella toista, 

ilmaista tunteitaan ja hallita vuorovaikutustilanteita auttavat esimiestä 

kiusaamistilanteiden havaitsemisessa ja selvittelyssä. Tunnetaitojen kehittäminen 

auttaa johtajia olemaan enemmän tietoisia muiden tunteista; tämä edesauttaa 

kiusaamisen havaitsemista ja tiedostamista. (Sheehan, 1999) 

 

4.2. Ennaltaehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen 

 

Työpaikkakiusaamista ennaltaehkäistäessä avoimuuden edistäminen ja 

luottamuksellisen ilmapiirin luominen on tärkeää.  Alaisten oikeudenmukainen ja 

tasapuolinen kohtelu, vastuun kantaminen, rehellisyys ja johdonmukaisuus ovat 

tekijöitä, jotka vahvistavat luottamusta organisaatiossa (Silvennoinen & Kauppinen, 

2007, 70). Luottamuksen vallitessa työpaikalla vaikeistakin asioista, kuten 

kiusaamisesta, on helpompi keskustella.  

Työhyvinvoinnin asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, että esimiehillä on tärkeä rooli 

kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kitkemisessä. Ongelmallista kuitenkin on, että 

monet esimiehet pitävät kiusaamista merkityksettömänä seikkana, johon 

suhtaudutaan usein vähättelevästi ja jopa naureskellen. (Korhonen, 2009,  48) 

Välinpitämätön johtajuustyyli on todettu turmiolliseksi työpaikkakiusaamisen 

hallitsemisen ja vähentämisen kannalta: heikko johtajuus ja kykenemättömyys ottaa 

vastuuta henkilöiden välisten konfliktien esiintyessä on organisaation kannalta 

haitallista, sillä se mahdollistaa kiusaamisen esiintymisen ja eskaloitumisen 

työyhteisössä. (Salin, 2008)  
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Ensimmäinen askel kiusaamisen ennaltaehkäisyssä on ymmärrys ongelman 

olemassaolosta ja kiusaamisen vakavuuden tiedostaminen. Esimiesten koulutus ja 

työpaikkakiusaamisen liittyvän tietoisuuden lisääminen on osa ongelman ratkaisua: 

tärkeää on parantaa esimiesten kykyä tunnistaa kiusaamistapaukset ja puuttua niihin 

tuloksekkaasti. (Resch & Schubinski, 1996) Kaikki toiminta, joka lisää esimiesten 

pätevyyttä ja kykyä toimia kiusaamistilanteissa, on äärimmäisen tärkeää. Onkin 

suositeltavaa, että esimiesten koulutuksessa paneuduttaisiin kiusaamisen 

tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. (Salin, 2008)  

Organisationaaliset ominaisuudet voivat toimia joko kiusaamista sallivina tai sitä 

estävinä tekijöinä. Pyrittäessä vähentämään työyhteisössä esiintyvää kiusaamista on 

tärkeää tunnistaa, mitkä organisationaaliset tekijät saattavat lisätä kiusaamisen riskiä 

ja mahdollistaa sen esiintymisen. Jotta organisaatiossa voitaisiin luoda kiusaamisen 

nollatoleranssi, on ilmiöön liittyvän yleisen tietoisuuden lisääminen ja soveliaan 

työpaikkakäyttäytymisen selventäminen tärkeää. (Salin, 2008)  

Tutkijat suosittelevat erityisten kiusaamisen vastaisten toimintaohjeiden laatimista. 

Näiden ns. hyvän kohtelun pelisääntöjen tarkoituksena on edistää myönteistä ja 

avointa vuorovaikutusta työyhteisössä sekä lisätä tietoisuutta siitä, millainen 

käyttäytyminen on hyväksyttävää ja millainen ei. Ideana on myös selventää, mitä 

seurauksia organisaation sääntöjen ja arvojen rikkomisesta voi koitua. Säännöt 

antavat ohjeita muun muassa siihen, mistä kiusaamisen uhrit voivat saada apua, ja 

mitä tukipalveluita kiusaamisen osapuolilla on käytettävissään. Toimintaohjeissa 

korostuu työnantajan ja työntekijöiden eettinen sitoutuminen ylläpitää työympäristöä, 

jossa kiusaamista ei esiinny. (Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto, 2002) 

Kuitenkaan pelkkä toimintaohjeiden laatiminen ei yksin riitä torjumaan 

työpaikkakiusaamista; toimintaohjeiden toteuttaminen käytännön tasolla on 

vähintäänkin yhtä olennaista kuin niiden varsinainen sisältö. Muun muassa 

työntekijöiden sitouttaminen yhteisiin pelisääntöihin ja päämääriin on tärkeää. (Salin, 

2008)  

Vaikka esimiehillä on keskeinen rooli kiusaamistapausten käsittelyssä, on kaikilla 

organisaation jäsenillä vastuu yhteisestä hyvinvoinnista. Kiusaamiseen liittyvä 

tietämys on tärkeää jokaisella organisaatiotasolla, sillä se edesauttaa 

kiusaamistapausten havaitsemista ja tunnistamista. Lisääntynyt tietoisuus 
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työpaikkakiusaamisesta voi myös kannustaa henkilöstöä taistelemaan kiusaamista 

vastaan. (Salin, 2008) Einarsen (1999) löysi empiiristä tukea sille, että kiusaaja 

saattaa parantaa negatiivista käyttäytymistään, ellei hän koe saatavansa muulta 

työyhteisöltä ”siunausta” ja tukea toiminnalleen. Jotta kiusaamista voitaisiin hallita, on 

muiden työyhteisön jäsenten  tärkeää tehdä kiusaajalle selväksi, ettei tämän käytös 

ole sopivaa.  

Koska kiusaamisesta aiheutuu yritykselle sekä välittömiä että välillisiä kustannuksia, 

on esimiesten tärkeä puuttua kiusaamistapauksiin ennakoivasti ja mahdollisimman 

nopeasti (Kess & Kähönen, 2009, 6). Varhainen väliintulo edellyttää esimieheltä 

nopeaa tiedon keräämistä epäsopivaa käytöstä koskien. Työympäristön seuraaminen 

ja henkilöstön tarkkailu ovat keskeinen osa kiusaamisen ennaltaehkäisyä. 

Henkilöstölle suunnatut työhyvinvointikyselyt, kehityskeskustelut sekä muut 

muodolliset ja epämuodolliset vuorovaikutustilanteet voivat tarjota hyödyllistä 

informaatiota ja auttaa helpottamaan ongelmaan puuttumista. (Salin, 2008)  

Hauge et al. (2007) löysivät tutkimuksessaan tukea hypoteesille, jonka mukaan 

stressaavan työympäristön ja kiusaamisen välillä on positiivinen korrelaatio. 

Destruktiivisten johtajuustyylien (kuten laissez-faire) ohella juuri stressaava 

työympäristö tarjoaa hedelmälliset puitteet kiusaamisen esiintymiselle.  Esimiesten 

on aktiivisesti hallittava alaistensa kokemaa turhautuneisuutta ja stressiä, jotta 

näiden negatiivisten tunteiden kärjistyminen kiusaamiseksi voitaisiin välttää.  

Optimaalinen konfliktin ratkaisuprosessi lähtee liikkeelle siitä, että selvitetään, ketkä 

ovat osallisena kiusaamistapauksessa. Tämän jälkeen asiasta keskustellaan 

yhdessä ja erikseen kiusaamisen osapuolten kanssa, asetetaan tavoitteet ja sovitaan 

yhteisistä pelisäännöistä. Lopuksi tilannetta arvioidaan ja seurataan sekä lyhyellä 

että pitkällä aikavälillä. (Vartia et al. 2004, 23) 

Keskeistä kiusaamisen ratkaisuprosessissa on tukihenkilöiden määrittely. Jotta 

kiusaamistukihenkilön toiminta olisi mahdollisimman tehokasta, tulee sen täyttää 

tietyt kriteerit. Neutraaliuden saavuttamiseksi tukihenkilön on tultava eri osastolta. 

Henkilön on myös oltava pätevä ja koulutettu kyseiseen tehtävään. (Resch & 

Schubinski, 1996) Tukihenkilönä voi toimia esimerkiksi henkilöstöhallinnon edustaja 

tai työsuojeluvaltuutettu.  
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Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden valitsema henkilö, jonka tehtävänä on 

edustaa työntekijöitä työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajan kanssa. Valtuutettu 

on myös yhteydessä työsuojeluviranomaisiin. Työsuojeluvaltuutetulla on muun 

muassa oikeus pyytää työsuojeluviranomaiselta työsuojelutarkastuksen tekemistä 

työpaikalla, olla läsnä työsuojelutarkastusta tehtäessä sekä saada tiedoksi 

työsuojeluviranomaisten päätös. Lisäksi työsuojeluvaltuutetun tulee perehtyä oma-

aloitteisesti työpaikan turvallisuuteen ja työntekijöiden terveyteen vaikuttaviin asioihin 

sekä kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomioita seikkoihin, jotka vaikuttavat 

työturvallisuuteen ja työntekijöiden terveyteen. (Siiki 2006, 15-18) 

 

4.2.1. Lainsäädäntö    

 

Suomessa myös laki säätelee työpaikoilla tapahtuvaa häirintää. Uusi 

työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan vuoden 2003 lopussa. Työturvallisuuslain 

(2. luku, 8 §) mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 

turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on huomioitava työhön ja 

työolosuhteisiin samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat, 

sekä jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä ja työyhteisön tilaa. Häirintä- ja 

kiusaamistilanteet sekä muu epäasiallinen käytös voivat tulla työnantajan tietoon 

tämän tarkkailun yhteydessä (Siiki, 2006, 92).  

Työturvallisuuslain 5. luvun 28 § koskee työpaikalla esiintyvää häirintää. Sen mukaan 

työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi, mikäli hänen tietoonsa 

tulee, että työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen vaaraa tai 

haittaa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Työnantaja voi saada 

tiedon kiusaamisesta esimerkiksi työterveyshuollon kautta, luottamusmieheltä, 

työsuojeluvaltuutetulta tai työntekijältä itseltään. Velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin 

alkaa heti tiedon saamisesta. Laissa ei ole kuitenkaan määritelty tarkemmin 

työnantajalta edellytettyjä toimenpiteitä.  

Työturvallisuuslaki (luku 2, § 9) myös edellyttää työnantajalta työsuojelun 

toimintaohjelman laatimista. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantajalla on oltava työn 

turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi 
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ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien 

tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelmasta nousevat tavoitteet työolojen 

edistämiseksi on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja 

suunnittelussa. 

 

 

5. TUTKIMUSPROSESSI 

Tutkimus suoritettiin vertailevana laadullisena tapaustutkimuksena. Laadulliselle 

tutkimukselle tyypilliset hypoteesittomuus, narratiivuus ja tutkittavien näkökulman 

tulevat vahvasti esille tässä tutkimuksessa. Tarkoituksena ei ollut tehdä tilastollisia 

yleistyksiä, vaan pohtia erilaisia työpaikkakiusaamisen hallintakeinoja ja niiden 

toimivuutta. 

Työn empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea johtoasemassa 

työskentelevää henkilöä: kemianteollisuusyritys X:n laboratoriopalveluiden 

osastopäällikköä, media-alan yritys Y:n palvelu- ja henkilöstöjohtajaa, sekä erään 

koululaitoksen rehtoria. Haastateltaviksi valittiin sekä nais- että miespuolisia 

henkilöitä erilaisista organisaatioista, jotta aiheeseen saataisiin mahdollisimman 

monipuolisia näkökulmia. Haastateltujen identiteetti pidetään tässä tutkimuksessa 

anonyyminä, sillä tutkimuksen aihe on arkaluonteinen. Haastateltavista annettakoon 

kuitenkin hieman lisätietoja: 

Osastopäällikkö, laboratoriopalvelut (kemianteollisuuden yritys) 

 mies, 53 vuotta 

 diplomi-insinööri 

 24 vuotta kyseisen yrityksen palveluksessa 

Palvelu- ja henkilöstöjohtaja (media-alan yritys) 

 nainen, 50 vuotta 

 kauppatieteiden maisteri 

 3,5 vuotta kyseisen yrityksen palveluksessa 
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Rehtori (koululaitos) 

 mies, 46 vuotta 

 liikuntatieteiden kandidaatti 

 12 vuoden työura kyseisessä koulussa 

 

Haastattelujen ajankohta sijoittui vuoden 2010 loka- ja marraskuulle. Tutkijan ja 

haastateltavien välisen fyysisen välimatkan sekä osapuolten aikataulupaineiden 

vuoksi haastattelut suoritettiin pääosin sähköpostin välityksellä, mutta lisätietoja 

kerättiin myös puhelimitse. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua 

haastattelua, jossa kaikilta haastateltavilta kysyttiin samat kysymykset, eikä valmiita 

vastausvaihtoehtoja annettu. Haastattelukysymyksiä oli yhteensä 17. Kysymykset oli 

pyritty laatimaan siten, että niiden avulla saataisiin mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva työpaikkakiusaamisen hallinnasta kohdeorganisaatioissa. 

Varsinaisten kiusaamiseen liittyvien toimenpiteiden lisäksi haastattelukysymykset 

käsittelivat muun muassa työyhteisön yleistä ilmapiiriä, organisaatiokulttuuria sekä 

esimiehen omaa suhtautumista kiusaamiseen työpaikalla.   

Haastattelukysymykset lähetettiin kullekin haastateltavalla sähköpostitse, ja kaikki 

haastateltavat vastasivat haastattelukysymyksiin sovitun aikataulun mukaisesti. 

Haastateltaville lähetettiin myöhemmin vielä muutama tarkentava lisäkysymys; näin  

aineistosta saatiin vielä kattavampi.  

Haastattelujen vastauksia tarkasteltiin ensin kokonaisuutena ja niistä luotiin 

yleisnäkemys. Sen jälkeen aineistoa analysoitiin tarkemmin tutkielman teoreettisen 

viitekehyksen avulla muodostettujen teemojen kautta. Aineistosta pyrittiin löytämään 

seikkoja, jotka toistuivat kaikkien haastateltavien vastauksissa. Toisaalta 

haastatteluvastauksia pyrittiin myös vertailemaan keskenään, ja nostamaan esille 

erilaisia näkemyksiä. Painopisteenä tarkastelussa oli työpaikkakiusaamisen 

ennaltaehkäisyyn ja hallintaan liittyvät toimenpiteet. Empiirisen aineiston analyysissä 

käytettiin apuna teoreettista viitekehystä ja haastattelutuloksia peilattiin aiheesta 

aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Aineistosta nousi esille monia sellaisia seikkoja, 

jotka ovat tulleet esille myös monissa aikaisemmissa tutkimuksissa.  
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä kappaleessa esitellään haastatteluvastausten perusteella saatuja 

tutkimustuloksia, joita tarkastellaan aikaisemmin esitetyn teorian pohjalta käytännön 

elämän näkökulmasta. Empiiriaa analysoidaan aihealueittain, ja siitä pyritään 

löytämään tutkimuksen kannalta keskeiset seikat. Tarkoituksena on nostaa esille 

erityisesti niitä  haastatteluissa esille nousseita huomioita, jotka auttavat 

selventämään tutkimusongelmaa.  

 

6.1. Työyhteisön yleinen ilmapiiri 

 

Kuten teoriaosuudessa tuli esille, useat aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että 

työyhteisön huono ilmapiiri saattaa lisätä työpaikkakiusaamisen esiintymistä. 

Toisaalta heikentynyt ja tulehtunut ilmapiiri voi olla myös seurausta työyhteisössä 

esiintyneestä kiusaamisesta. (Esim. Työterveyslaitos, 2010; Heames & Harvey, 

2006) 

Kemianteollisuuden yrityksen laboratoriopalveluiden osastopäällikön mukaan ilmapiiri 

työyhteisössä on nykyisin melko hyvä. Edelliset irtisanomiset alkavat unohtua, ja 

työyhteisössä panostetaan muutenkin siihen, että ilmapiiri pysyisi hyvänä. Kuten 

kaikissa organisaatioissa, työpaikalla esiintyy joskus ihmisten välisiä ristiriitoja. 

Erimielisyydet ilmenevät lähinnä samalla organisaatiotasolla työskentelevien 

henkilöiden keskuudessa, ja osastopäällikön mukaan naiset ovat yleisimmin 

osapuolina näissä riidoissa. Osastopäällikön mukaan työhyvinvointi on ollut jo vuosia 

yrityksen yksi fokusalue; mikäli työntekijöiden välisiä ristiriitoja havaitaan, esimiehet 

pyrkivät puuttumaan asiaan välittömästi. Nopea puuttuminen konflikteihin on 

aikaisemman tutkimuksen valossa erityisen tärkeää, sillä konfliktit voivat vaikuttaa 

negatiivisesti muun muassa organisaation tuottavuuteen ja tehokkuuteen (Townend, 

2008). Organisaatiossa on ymmärretty nämä kielteiset vaikutukset, ja siksi nopeaa 

puuttumista painotetaan.      

Media-alan yrityksen palvelu- ja henkilöstöjohtajan mukaan työhyvinvoinnin 

kehittäminen ja ilmapiirin parantaminen ovat organisaation strategiassa 



 
 

24 
 

painopisteenä. Työyhteisössä esiintyy luonnollisesti erilaisia haasteita, mutta niistä 

selvitään hyvällä esimiestyöllä ja henkilöstötoimen tuella. Muun muassa Salin (2008) 

on korostanut hyvän esimiestyön tärkeyttä: esimiehen kykenemättömyys puuttua 

konflikteihin mahdollistaa niiden kärjistymisen.  Palvelu- ja henkilöstöjohtajan mukaan 

erilaisten ristiriitojen esiintyessä koko työyhteisöllä on sataprosenttinen vastuu 

ongelmaan puuttumiseen. Yrityksessä toteutetaan vuosittain henkilöstölle suunnattu 

kysely, jonka tulokset puretaan sovittujen toimintamallien mukaisesti työryhmittäin. 

Henkilöstökyselyn tulosten perusteella jokainen työryhmä kiteyttää omat 

kehityshankkeensa ja tunnistaa omat vahvuutensa. Palvelu- ja henkilöstöjohtajan 

mukaan kyselyn tulokset ovat olleet yritystasolla erityisen myönteiset; yli 90 % 

vastaajista on muun muassa ollut valmis suosittelemaan ko. yritystä työnantajana.   

Koululaitoksen rehtori kokee työyhteisön ilmapiirin kohtalaiseksi. Ilmapiiri on kuitenkin 

heikentynyt viimeisten vuosien aikana; syynä tähän on hänen mukaansa muun 

muassa erilaisten opetuksen ulkopuolisten työtehtävien määrän kasvaminen, 

opettajien ikääntyminen sekä oppilasaineksen heterogeenisyyden lisääntyminen. 

Näistä tekijöistä opettajille aiheutuva lisästressi näkyy rehtorin mukaan myös 

yleisessä ilmapiirissä. Salinin (2003, 23) mukaan työelämän kiireen ja stressin 

lisääntyminen on heijastunut työyhteisöjen ilmapiiriin: sama ilmiö on havaittavissa 

myös tässä tapauksessa. Koululaitoksessa ei ole kuitenkaan esiintynyt suuria 

konflikteja.  

 

 

6.2. Suhtautuminen työpaikkakiusaamiseen, tietoisuus ongelmasta 

 

Kemianteollisuuden yrityksessä työpaikkakiusaaminen on aiheena paljon esillä. 

Laboratoriopalveluiden osastopäällikön mukaan työpaikkakiusaamisesta käydään 

paljon yleistä keskustelua organisaatiossa, ja ilmiöstä ollaan erittäin tietoisia. 

Kiusaamiseen suhtaudutaan vakavasti, ja sen mahdolliset seuraukset tiedostetaan.  

Osastopäällikön mukaan aihetta pidetään jatkuvasti esillä myös esimiehille, joiden 

koulutuksessa korostetaan aikaisen puuttumisen tärkeyttä ja ylipäätään sitä, että 

kiusaamiseen pitää puuttua. Myös osastopäällikkö on henkilökohtaisesti sitä mieltä, 

että asiaan tulisi puuttua mahdollisimman nopeasti. Hänen mielestään esimiesten 
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aktiivisuudella on tärkeä rooli työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja 

kitkemisessä. Organisaation riittävän vakava suhtautuminen kiusaamiseen voidaan 

nähdä merkittävänä etuna, sillä ymmärrys ongelmasta on ensimmäinen askel 

kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Muun muassa Korhonen (2009, 48) pitää 

ongelmallisena juuri sitä, että monet esimiehet suhtautuvat välinpitämättömästi 

työpaikkakiusaamiseen. Leymannin (1996) mukaan ongelman kieltäminen on 

haitallista kiusaamisen hallinnan kannalta.  

Kaikenlaisten yhteisten pelisääntöjen ja arvojen voidaan nähdä olevan tärkeitä 

kiusaamisen ehkäisyssä, sillä ne ohjaavat henkilöiden toimintaa organisaation 

kannalta oikeaan suuntaan (esim. Salin, 2008). Media-alan yrityksen arvoja ovat 

muun muassa vastuullisuus ja läheisyys. Yrityksen työntekijöiltä edellytetään näiden 

arvojen mukaista toimintaa, eikä esimerkiksi työpaikkakiusaaminen ole yrityksen 

arvojen kanssa yhdenmukaista käyttäytymistä. Suhtautuminen 

työpaikkakiusaamiseen on kuitenkin vaihtelevaa, eivätkä kaikki organisaation jäsenet 

ota ilmiötä vakavasti. Ilmiöstä ollaan kuitenkin pääsääntöisesti tietoisia, ja erityisesti 

esimiestasolla siihen suhtaudutaan riittävällä vakavuudella. Palvelu- ja 

henkilöstöjohtaja suhtautuu itse työpaikkakiusaamiseen nollatoleranssilla: hänen 

mielestään kaikkiin esille tuleviin kiusaamistapauksiin on suhtauduttava vakavasti ja 

ne on selvitettävä asiallisesti työyhteisössä.  

Muun muassa Lewiksen et al. (2010) mukaan henkilökunnalle suunnatut kyselyt ovat 

hyvä tapa kerätä tietoa kiusaamisesta. Media-alan yrityksessä hyödynnetään tätä 

tapaa: muun muassa henkilöstökyselyn ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksen 

tuloksia tarkastellaan mahdollisen työpaikkakiusaamisen näkökulmasta. 

Aikaisemman tutkimuksen valossa myös kaikki toiminta, joka parantaa esimiesten 

valmiutta puuttua kiusaamiseen, on merkityksellistä (esim. Resch & Schubinski, 

1996). Media-alan organisaation erilaisissa koulutuksissa, tiedotustilaisuuksissa ja 

esimiesvalmennuksessa on selvennetty, mitä työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan. 

Myös vastuuta puuttua kiusaamistilanteisiin on korostettu. Organisaatiossa on 

satunnaisesti sekoitettu työnjohto-oikeuden mukaiset vaateet ja 

työpaikkakiusaaminen, joten myös tätä on avattu yleisellä tasolla. Myös Kess & 

Kähönen (2009, 44) ovat nostaneet tämän esille: työnantajan työhön liittyvät ohjeet ja 

määräykset voivat tuntua työntekijästä epämiellyttäviltä, mutta ne eivät ole 

kiusaamista. Siksi työnjohdollisia vaateita on hyvä selventää työntekijöille.  
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Koululaitoksessa ei rehtorin mukaan ole käyty yleistä keskustelua 

työpaikkakiusaamisesta, eikä aihe muutenkaan ole juurikaan ollut esillä. 

Työpaikkakiusaamiseen kuitenkin suhtaudutaan vakavasti, ja esimiestasolla ollaan 

tietoisia sen mahdollisista seurauksista. Salin (2008) on sitä mieltä, että vaikka 

esimiehillä on ensisijainen vastuu kiusaamistapausten ratkaisemisessa, on 

kiusaamiseen liittyvä tietoisuus tärkeää jokaisella organisaatiotasolla. Tämän pohjalta 

voidaan todeta, ettei kiusaamisen ennaltaehkäisy välttämättä saavuta täyttä 

potentiaaliaan tässä organisaatiossa. Työpaikkakiusaamisesta on kuitenkin 

mahdollista keskustella esimerkiksi rehtorin ja opettajien välisissä 

kehityskeskusteluissa, ja näin on myös tehty. Rehtori itse suhtautuu hyvin kielteisesti 

kiusaamiseen, eikä hyväksy sen esiintymistä työpaikalla.  

 

 

6.3. Kiireen ja stressin yhteys ilmapiiriin ja kiusaamiseen 

 

Muun muassa Hauge et al. (2007) ja Työterveyslaitos (2010) ovat nostaneet esille, 

että kiireinen ja stressaava työympäristö saattaa lisätä kiusaamisen esiintymistä. 

Laboratoriopalveluiden osastopäällikkö ei henkilökohtaisesti koe, että kiire korreloisi 

kiusaamisen kanssa. Hän toteaa, että jos työ on mielekästä ja oikealla tavalla 

kiireistä, se ei ruoki kiusaamista, päinvastoin. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että 

kiusaamisen riski kasvaa, kun työpaikan pysyvyys on jollakin lailla uhattuna. Hän 

toteaa myös, että ylistressaantunut työympäristö lisää harkitsemattomia 

lausahduksia, ja johtaa sitä kautta helposti kiusaamisen tunteeseen.   

Media-alan yrityksen palvelu- ja henkilöstöjohtaja on sitä mieltä, että työtehtävien 

paljous ja kiire sekä toisaalta työtehtävien vähyys aiheuttavat samankaltaisen 

reaktion työyhteisössä. Kova kiire heikentää ilmapiiriä, mutta myös työn vähyys 

tarjoaa otolliset olosuhteet erilaisten ristiriitojen esiintymiselle. Työmäärän ollessa 

vähäinen saattaa tilanne olla se, että työpaikan pysyvyys on epävarmaa: tämä 

saattaa aiheuttaa konflikteja työntekijöiden välille. Palvelu- ja henkilöstöjohtajan 

mukaan palautumisen merkitys korostuu kiireisessä työympäristössä; jokaisen 

yksilön on tärkeää itse tunnistaa ja ymmärtää palautumisen ja levon tärkeys. Hän on 
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sitä mieltä, että kiire ja stressi yhdistettynä riittävään palautumiseen tuottavat usein 

erinomaisia lopputuloksia.  

Palvelu- ja henkilöstöjohtajan mukaan hyvän esimiestyön tärkeys korostuu kiireen 

hallinnassa. Kiireen ja stressin yhteys ristiriitoihin ja työpaikkakiusaamiseen on hänen 

näkemyksensä mukaan ristiriitainen, ja riippuu pitkälti kiireen hallinnasta ja 

esimiestyöstä. Tämä huomio on yhdenmukainen useiden aikaisempien tutkimusten 

kanssa: muun muassa Hauge et al. (2007) pitävät tärkeänä sitä, että esimiehet 

hallitsevat alaistensa stressiä ja turhautuneisuutta, jotta nämä kielteiset tunteet eivät 

kärjistyisi työpaikkakiusaamiseksi.  

Koululaitoksen rehtori kokee, että koulumaailmassa työskentely on ajoittain hyvin 

kiireistä ja hektistä. Hänen mielestään kiireisyys vaikuttaa työilmapiiriin sitä 

heikentävästi, sillä kiireen vallitessa henkilökunta on stressaantunutta. Kiireisimpinä 

aikoina, kuten opetusjaksojen lopussa, harkitsemattomia tunteenosoituksia ja 

kärkkäitä kommentteja saattaa esiintyä.  Rehtori ei kuitenkaan usko, että kiireinen 

työympäristö varsinaisesti lisäisi kiusaamisen esiintymistä.   

 

6.4. Kiusaamiseen liittyvät toimenpiteet 

 

Kemianteollisuuden yrityksessä työhyvinvointi on tärkeä tavoite. 

Laboratoriopalveluiden osastopäällikön mukaan henkilöiden välisten konfliktien 

esiintyessä esimiehet pyrkivät puuttumaan tilanteeseen mahdollisimman pian. Myös 

henkilöstöosastolla ja työterveysasemalla on aktiivinen rooli kiusaamisen ja 

ristiriitojen selvittelyssä (vrt. Vartia et al. 2004, 21). Mikäli tilanne on vakava, 

saatetaan tarvittaessa käyttää myös ulkopuolista apua. Osastopäällikkö toteaa 

kuitenkin, että kiusaamisen todistaminen on vaikeaa, ja ongelmallista on myös se, 

että usein riidan molemmat osapuolet tuntevat olevansa kiusattuja.  

Ongelmaa käsitellään kemianteollisuuden yrityksessä tyypillisesti siten, että esimies 

tai esimiehen esimies kartoittaa tilannetta keskustelemalla asianosaisten ja muiden 

työntekijöiden kanssa. Seuraavassa vaiheessa pyritään saamaan riidan osapuolet 

yhteiseen keskusteluun, mikä kuitenkin osoittautuu monesti vaikeaksi. Mukaan 

saatetaan pyytää HR-asiantuntija, terveyshoitaja tai työterveyslääkäri. Yhteisten 
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pelisääntöjen määrittely ja tilanteen seuranta ovat keskeinen osa kiusaamisongelman 

ratkaisua. Yrityksen menettely kiusaamistapauksissa on yhdenmukainen monien 

kirjallisuudessa esitettyjen suositusten kanssa. Esimerkiksi Vartia et al. (2004, 23) 

ehdottavat teoksessaan samankaltaista ratkaisuprosessia kiusaamistilanteille.  

Laboratoriopalveluiden osastopäällikkö kuitenkin korostaa, että kiusaamistapaukset 

jäävät usein epäselviksi. Tilanne saattaa myös jäädä kytemään taustalle, vaikka riita 

olisikin sovittu puheen tasolla.  

Kemianteollisuuden yrityksessä on laboratoriopalveluiden osastopäällikön mukaan 

ryhdytty organisaatiotasolla konkreettisiin toimenpiteisiin kiusaamisen 

ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Työpaikkakiusaaminen on aihealueena 

muun muassa mukana kaikissa työhyvinvointiin liittyvissä kyselyissä ja 

keskusteluissa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty juuri tällaisia tapoja  

kiusaamiseen liittyvän tiedon keräämiseksi (esim. Lewis et al., 2008; Salin, 2008). 

Aihe on kuitenkin osastopäällikön mielestä haastava, sillä kun kyseessä on 

riitatapaus, tunteet ovat vahvasti esillä ja rationaalinen ajattelu puuttuu riiteleviltä 

osapuolilta. Avointa keskustelua on vaikea aikaansaada, sillä kiusattu ja kiusaaja 

kokevat asian epämiellyttäväksi ja häpeälliseksikin; asiasta ei välttämättä olla 

halukkaita puhumaan edes työterveyshuollon henkilön kanssa. Myös muut 

työyhteisön jäsenet ovat osastopäällikön mukaan arkoja kertomaan työtoveriin 

kohdistuvasta kiusaamisesta. Aikaisempien tutkimusten perusteella arkuutta kertoa 

kiusaamisesta voidaan selittää muun muassa sillä, että työntekijät saattavat pelätä 

negatiivisia seurauksia ja oman maineen menettämistä (Query & Hanley, 2010).  

Laboratoriopalveluiden osastopäällikkö toteaa, että esimiehelle tulee helposti 

riittämättömyyden tunne kiusaamiseen liittyvien ongelmatilanteiden selvittelyssä. Hän 

on myös itse joutunut puuttumaan kiusaamistapaukseen, tai ainakin vahvaan 

epäilyyn sellaisesta: 

 ”Aloitin keskustelemalla riitelevän kaksikon kollegoiden kanssa, 

seuraavassa vaiheessa erikseen molempien kanssa, ja viimeisenä 

vaiheena molemmat saman pöydän ääressä. Tavoitteena puhua tilanne 

auki ja sopia riita. Jossain tapauksissa yhteiseen pöytään istuminen ei 

ole onnistunut, jolloin olen hakenut apua henkilöstöhallinnon 

asiantuntijoilta ja työterveyshuollosta. ” 
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”Naisten keskinäisten ristiriitojen selvittely on huomattavasti vaativampaa 

kuin miesten riitojen. Miehet sopivat ja unohtavat riidan helpommin.” 

(Osastopäällikkö, laboratoriopalvelut) 

Laboratoriopalveluiden osastopäällikön mielestä haasteellisinta 

työpaikkakiusaamisen selvittelyssä on, että selviä todisteita on usein erittäin vaikea 

löytää. Koska kiusaaminen on subjektiivinen prosessi, voi siihen liittyvien 

merkitsevien katseiden, vähättelyn ja muun toiminnan tulkitseminen todellakin olla 

ulkopuolisesta vaikeaa (Einarsen et al., 2003, 18; Perkka-Jortikka, 2002, 24). 

Osastopäällikön mukaan ogelmallista on selvittää, kumpi osapuolista tosiasiassa 

kiusaa, kiusattavaksi ilmoittautunut vai kiusaajaksi väitetty. Kysymys voi olla myös 

henkilökemioiden sopimattomuudesta.  

”Mutta oli syy mikä tahansa, kyse on vakavasta asiasta, mikä vaikuttaa 

osapuolten (ja muidenkin) terveyteen, työssä viihtymiseen, työntehoon 

jne ja voi johtaa pitkiinkin sairauslomiin. Eli saattaa tuhota kiusatun 

terveyden ja tulla työnantajalle kalliiksi. Asian selvittäminen on 

molempien osapuolten yhteinen etu.”  (Osastopäällikkö, 

laboratoriopalvelut)  

Media-alan yrityksessä työpaikkakiusaamista pyritään ennaltaehkäisemään 

kiusaamiseen liittyvän yleisen tietoisuuden lisäämisellä, sekä esimiesten 

kouluttamisella ja valmentamisella mahdollisten ongelmatilanteiden käsittelyyn. 

Aikaisempien tutkimusten perusteella tällainen yleisen tietoisuuden lisääminen on 

tärkeää työpaikkakiusaamisen hallinnassa (esim. Resch & Schubinski, 1996; Salin, 

2008). Kiusaamisen esiintymistä pyritään kartoittamaan erilaisilla henkilöstölle 

suunnatuilla kyselyillä, joita suoritetaan yhteistyössä muun muassa työterveyshuollon 

kanssa. Yrityksen rakenne koostuu työryhmistä, joiden toimintamekanismit saattavat 

erota hyvinkin paljon toisistaan. Siksi koko organisaation laajuisia ristiriitatilanteita 

koskevia pelisääntöjä ei ole laadittu, vaan jokaisella työryhmällä on omaan 

toimintaansa perustuvat säännöt. Yrityksen arvot kuitenkin ohjaavat työyhteisön 

jäsenten toimintaa ja käyttäytymistä koko organisaation tasolla. Palvelu- ja 

henkilöstöjohtajan mukaan esimiehiltä edellytetään ennakoivaa toimintaa. 

Ennakoivan esimiestyön malli on keskeinen työpaikkakiusaamisen ehkäisyssä, ja sitä 

pyritään toteuttamaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Esimerkiksi Kess & 
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Kähönen (2009, 6) pitävät ennakoivaa kiusaamiseen puuttumista tärkeänä. 

Varhaisella väliintulolla voidaan minimoida yritykselle kiusaamisesta aiheutuvia 

kustannuksia.  

Media-alan yrityksen palvelu- ja henkilöstöjohtajan mukaan työpaikkakiusaamiseen 

puuttuminen on syystä riippumatta aina hankalaa. Esimiehiä valmennetaan 

työpaikkakiusaamisen kriteereihin ja siihen, millaisiin tapauksiin tulee puuttua. 

Työyhteisössä myös korostetaan jokaisen organisaation jäsenen vastuuta puuttua 

kiusaamiseen tai muihin puuttumista vaativiin tilanteisiin, kuten yli- tai 

alisuorittamiseen. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on painotettu jokaisen 

työyhteisön jäsenen vastuuta puuttua kiusaamiseen: esimerkiksi Einarsenin (1999) 

mukaan kiusaaja saattaa parantaa käyttäytymistään, jos muut työyhteisön jäsenet 

tekevät tälle selväksi, ettei kiusaaminen ole hyväksyttävää. Siksi on tärkeää luoda 

organisaatiokulttuuri, joka ei suvaitse kiusaamista.   

Virallisia kiusaamistapauksia media-alan organisaatiossa ei ole esiintynyt. Epäselviä, 

kiusaamisen rajoilla liikkuvia tapauksia, on kuitenkin ilmennyt, ja niihin on puututtu 

esimiehen toimesta. Tällaisia epäselviä tilanteita on esiintynyt useita, ja niihin on ollut 

erilaisia lähestymistapoja. Palvelu- ja henkilöstöjohtajan mukaan tiivis yhteistyö 

työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa on esimiesten ja henkilöstöjohdon 

tukena kiusaamistilanteiden selvittelyssä. Myös aikaisemmassa tutkimuksessa on 

noussut esille työterveyshuollon tärkeä rooli: esimerkiksi Vartia et al. (2004, 21) 

korostavat yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, sillä tieto kiusaamisesta saattaa 

kantautua ensimmäisenä sinne.  

Koululaitoksen rehtorin mukaan organisaatiossa ei ole ryhdytty kiusaamista 

ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, eikä kiusaamistapausten varalle ole laadittu 

erityisiä toimintaohjeita. Kyseisen kunnan toimintaohjeissa on kuitenkin määritelty 

menettelytavat työpaikkakiusaamistilanteille, joihin myös koulujen esimiehet voivat 

tukeutua. Rehtori uskoo, että monilla epäsuorilla toimilla on suuri vaikutus 

työyhteisön ilmapiiriin ja kiusaamisen esiintymiseen. Esimerkiksi uusien opettajien 

rekrytoinnilla on suuri merkitys myös kiusaamisen kannalta: rehtorin mielestä on 

tärkeää valita organisaatioon sellaisia opettajia, jotka todennäköisesti sopeutuvat 

hyvin kouluun ja opettajainhuoneeseen. Rehtori uskoo myös, että hyvä TYKY-

toiminta parantaa työilmapiiriä ja ennaltaehkäisee sitä kautta kiusaamista.  
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Koululaitoksessa on rehtorin mukaan esiintynyt työpaikkakiusaamista, ja hän on 

esimiehenä joutunut itse puuttumaan näihin tilanteisiin. Tilanteita on ratkottu 

keskustelemalla asiasta sekä erikseen että yhdessä kiusaamisen osapuolten kanssa. 

Yhteisistä pelisäännöistä sopiminen ja tilanteen seuranta ovat olleet keskeinen osa 

ongelman ratkaisua. Joskus myös ulkopuolisen tahon apu on tullut tarpeeseen; silloin 

rehtori on hyödyntänyt kunnan koulujen työsuojeluvaltuutetun apua. Ulkopuolisen 

avun saaminen on kuitenkin rajallista, sillä koulussa ei ole erityistä 

henkilöstöhallintoa, ja työterveyshuollossakin on parantamisen varaa. Rehtori sanoo, 

että vaikka kiusaamiseen puuttuminen ei ole tilanteena helpoimmasta päästä, on 

siihen siitä huolimatta aina puututtava. Hänen mielestään tilanteesta tekee erityisen 

vaikean se, jos joutuu selvittelemään esimerkiksi kahden itselle läheisen työkaverin 

ongelmallisia välejä. 

  

6.5. Muita huomioita 

 

Kemianteollisuuden yrityksen laboratoriopalveluiden osastopäällikkö kokee, että 

työyhteisössä vallitsevat epäselvät roolit, vastuut ja oikeudet saattavat johtaa 

tilanteisiin, jotka koetaan kiusaamisena. Useat aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä 

huomioita: muun muassa Työterveyslaitoksen (2010) ja WHO:n (2003) mukaan 

epäselvä roolijako saattaa lisätä kiusaamisen riskiä. Osastopäällikön mielestä avoin 

ja keskusteleva ilmapiiri on paras kiusaamisen tunteen estäjä; tunne kiusaamisen 

kohteeksi joutumisesta johtuu usein nimenomaan avoimuuden ja tiedonkulun 

puutteesta. Myös tämä ajatus saa tukea aikaisemmalta tutkimukselta: heikko 

tiedonkulku ja avoimuuden puute ovat tekijöitä, joiden on  todettu altistavan 

kiusaamiselle (esim. Vartia, 1996).  

Osastopäällikkö sanoo, että mikäli työpaikan ilmapiiri on huono, lopputuloksena on 

lähes automaattisesti se, että joku tuntee itsensä kiusatuksi. Hänen mukaansa 

esimiehellä on erityisen tärkeä rooli kiusaamiseen liittyvissä asioissa; alaisten 

kuunteleminen, tasapuolinen kohtelu ja epäilyttäviin tilanteisiin puuttuminen kuuluvat 

hyvän esimiehen ominaisuuksiin. Osastopäällikkö myös kokee organisaation tuen 

olevan tärkeää esimiehen selvittäessä kiusaamistapauksia.  Hänen mielestään hyvä 

organisaatio myös valitsee sellaisia esimiehiä, jotka osaavat myös käsitellä ihmisiä; 
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monesti esimiehiksi kuitenkin päätyvät vain ”jyräävät tyypit”, jotka vähät välittävät 

ihmisistä. Osastopäällikön mielestä sosiaaliset taidot ja tunneäly ovat tärkeitä 

ominaisuuksia esimiehelle. Tämä mielipide on yhteydessä muun muassa Sheehanin 

(1999) tutkimukseen: tunnetaidot ovat tärkeitä, sillä ne auttavat esimiestä 

kiusaamistilanteiden havaitsemisessa ja ratkaisemisessa.  

Laboratoriopalveluiden osastopäällikkö on myös sitä mieltä, ettei esimiehellä saisi 

olla liikaa suoria alaisia. Alaisten määrän ollessa liian suuri on heidän tekemisiään 

vaikea seurata, eikä mahdollisia kiusaamistapauksiakaan välttämättä huomata.   

Media-alan yrityksen palvelu- ja henkilöstöjohtajan mukaan työskentely 

mediatoimialalla on muuttunut ”sooloilusta joukkuepeliksi”. Vaikka hyviä sooloilijoita 

edelleen tarvitaan, korostuu yhteistyötaitojen merkitys jatkuvasti. Työ on 

muuttumassa hallituksi prosessiksi, jossa työntekijöillä on tarkkaan määritellyt roolit, 

työtavat ja vastuut. Yrityksen työprosessien kehittämisessä yhtenä merkittävänä 

perusteena on myös työhyvinvoinnin parantaminen; tähän kuuluu kulttuuri, jossa 

työpaikkakiusaamisella on nollatoleranssi. Sekä työroolien selkeytyminen että 

kasvanut panostaminen työhyvinvointiin vähentävät palvelu- ja henkilöstöjohtajan 

mielestä kiusaamista. Monet tutkimukset tukevat ajatusta siitä, että selvät roolit ja 

vastuut pienentävät kiusaamisen riskiä; epäselvyys näissä asioissa lisää riskiä 

kiusaamisen esiintymiselle. (Esim. Työterveyslaitos, 2010) 
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7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tässä tutkielmassa käsiteltiin työpaikkakiusaamista, sille altistavia tekijöitä sekä sen 

vaikutuksia organisaatioon. Aihetta tarkasteltiin erityisesti esimiehen näkökulmasta, 

ja pohdinnan keskiössä oli se, millä keinoin esimies voi yhdessä koko organisaation 

kanssa ennaltaehkäistä ja hallita kiusaamista työyhteisössä. Tutkielmassa esiteltiin 

haastattelujen avulla kerättyä empiiristä aineistoa, josta pyrittiin nostamaan esille 

tutkimuksen kannalta keskeisiä seikkoja.  

Tässä luvussa käydään läpi haastattelutuloksista tehtyjä keskeisiä havaintoja, sekä 

vastataan tutkimuskysymykseen. Luvussa myös esitellään tutkimuksen perusteella 

laadittu lista toimenpiteistä kiusaamiseen puuttumiseksi ja sen ennaltaehkäisyksi. 

Lisäksi pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Haastattelujen perusteella 

tehtävät huomiot koskevat yksittäisiä kohdeorganisaatioita, ja ne perustuvat 

yksittäisten johtoasemassa työskentelevien henkilöiden näkemyksiin sekä tutkijan 

omaan tulkintaan. Haastattelutuloksista ei ole tarkoitus tehdä tiettyä toimialaa tai 

ammattia koskevia yleistyksiä. Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin tehdä 

tiettyjä tulkintoja ja päätelmiä, ja tehdä ehdotus siitä, millaiset toimenpiteet voisivat 

olla tehokkaita kiusaamisen hallinnassa. 

 

7.1. Yhteenvetoa haastattelutuloksista 

Haastattelujen avulla selvisi, että työpaikkakiusaaminen todella on aito ongelma 

nykypäivän työyhteisöissä. Jokainen haastateltu esimies kokee 

työpaikkakiusaamisen epätoivotuksi, haastavaksi ja olemassaolevaksi 

ongelmatilanteeksi. Haastatellut esimiehet ovat tietoisia kiusaamisesta koituvista 

negatiivisista seurauksista, ja siksi he kokevat kiusaamiseen puuttumisen olevan 

tärkeää. Esimiehen näkökulmasta haasteellista on kuitenkin muun muassa se, ettei 

kiusaamistapauksia ole helppo havaita. Kiusaamisen osapuolet kokevat asian 

epämiellyttäväksi, eivätkä useimmiten halua ottaa ongelmaa itse puheeksi. 

Kiusaamistapaukset ovat haastateltujen mukaan muutenkin yleensä epäselviä: 

ongelmallista on selvittää, kuka tosiasiassa on kiusaaja, ja kuka kiusattu. Joskus 

tilanne voi olla esimerkiksi se, että kumpikin kiusaa.  
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Organisaation arvoilla ja yleisellä panostuksella työhyvinvointiin tuntuu olevan selvä 

yhteys myös siihen, kuinka työpaikkakiusaamiseen suhtaudutaan. Työhyvinvoinnin 

ollessa organisaation fokusalueena erilaisten konfliktien, kuten kiusaamisen, 

ehkäisyyn panostetaan enemmän. Työpaikkakiusaamisen hallinta näyttää olevan  

korkeimmalla tasolla kemianteollisuuden yrityksessä, jonka keskivertoa suurempi 

panostus työhyvinvointiin näkyy työpaikkakiusaamiseen suhtautumisessa. 

Julkissektoria edustavassa koululaitoksessa taas työpaikkakiusaaminen on aiheena 

selvästi vähiten esillä.  

Kohdeorganisaatioiden erot työhyvinvointiin panostamisessa ja 

työpaikkakiusaamisen ehkäisemisessä selittynevät sillä, että usein 

kunnallisorganisaatioiden toiminta perustuu pitkälti tiukkoihin vuosibudjetteihin ja 

lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Sen sijaan yksityisissä yrityksissä toiminta on yleensä 

kauaskantoisempaa: vuositavoitteiden lisäksi määritellään myös pitkän aikavälin 

strategisia tavoitteita. Koska työhyvinvoinnilla on suuri merkitys yrityksen 

menestyksen kannalta pitkällä aikavälillä, halutaan siihen panostaa yksityisissä 

yrityksissä. Erot voivat toki olla suuria kunnallisorganisaatioidenkin välillä, eikä 

työhyvinvointi toisaalta ole kaikissa yksityisissä yrityksissä tärkeässä roolissa.   

Haastatteluvastauksista tulee ilmi, että työpaikkakiusaamisen hallinnassa siihen 

liittyvän yleisen tietoisuuden lisääminen organisaatiossa nähdään tärkeänä. Myös 

aikaisemmassa tutkimuksessa tämä on nähty merkityksellisenä (esim. Salin, 2008). 

Erilaiset työntekijöille suunnatut koulutukset ja tiedottaminen sekä erityisesti 

esimiesten valmentaminen kiusaamistilanteiden varalle koetaan tärkeäksi. 

Lisäämällä sekä esimiesten että muiden työyhteisön jäsenten tietämystä 

työpaikkakiusaamisesta mahdolliset ongelmatilanteet havaitaan herkemmin, ja niihin 

osataan puuttua tehokkaammin.   

Haastatelluilla esimiehillä on hieman erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka kiireinen 

työympäristö vaikuttaa yhteisön ilmapiiriin ja kiusaamisen riskiin.  

Kemianteollisuusyrityksen laboratoriopalveluiden osastopäällikön mielestä ”terve 

stressi” on vain hyväksi, eikä se hänen mielestään lisää kiusaamisen riskiä. Myös 

mediayrityksen palvelu- ja henkilöstöjohtaja on samaa mieltä. Hän korostaa, että 

esimiehillä on tärkeä rooli alaisten kiireen hallinnassa. Tämä on noussut esille myös 

tutkimuksessa, jonka Hauge et al. (2007) suorittivat: esimiehen on tärkeää hallita 
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alaisten negatiivisia tunteita, jotta ne eivät kärjistyisi kiusaamiseksi. Koska jatkuva 

stressi lisää harkitsemattomia lausahduksia ja heikentää ilmapiiriä, voidaan stressin 

hallinnan nähdä olevan tärkeää.  

Erilaiset henkilökunnalle suunnatut työhyvinvointikyselyt näyttävät olevan toimiva 

tapa kerätä kiusaamiseen liittyvää informaatiota. Erityisesti työterveyshuollon 

laatimissa kyselyissä työpaikkakiusaaminen on usein yhtenä osa-alueena. Näiden 

kyselyjen tulokset tarjoavat esimiehille tärkeää tietoa muun muassa kiusaamisen 

esiintymisestä ja yleisyydestä työyhteisössä. Myös esimiehen ja työntekijöiden väliset 

kehityskeskustelut ja muut vuorovaikutustilanteet ovat väyliä kiusaamistapauksista 

keskustelemiseen. Esimiehen ja alaisen välisissä kasvottaisissa keskustelutilanteissa 

on kuitenkin ongelmana se, etteivät alaiset aina uskalla tai halua kertoa 

havaitsemastaan kiusaamisesta esimiehelleen. Työntekijöiden kynnys ottaa 

työpaikkakiusaaminen puheeksi voi olla pienempi työterveyshuollon suorittamien 

kyselyiden yhteydessä tai esimerkiksi työterveystarkastuksissa.    

Haastatteluvastauksia tarkastellessa keskeiseksi huomioksi nousee se, että 

henkilöstöhallinnolla, työterveyshuollolla sekä työsuojeluvaltuutetuilla on esimiesten 

lisäksi keskeinen rooli työpaikkakiusaamiseen liittyen. Nämä tahot tarjoavat tukea 

ongelmatilanteissa. Esimiehen näkökulmasta työpaikkakiusaamiseen puuttumista 

helpottaa, jos tukena on aiheeseen paremmin perehtynyt asiantuntija, kuten 

esimerkiksi juuri henkilöstöhallinnon edustaja tai työsuojeluvaltuutettu.   

Haastattelujen perusteella ensisijainen toimenpide kiusaamistapausten selvittelyssä 

on asianomaisten kanssa keskusteleminen sekä yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja 

selventäminen. Yleinen tilanne on, että lähiesimies keskustelee kiusaamisen 

osapuolten kanssa sekä erikseen että kaikki yhdessä. Joskus tilannetta selvittelee 

myös esimiehen esimies, ja mukana saattaa olla myös henkilöstöhallinnon edustaja, 

työsuojeluvaltuutettu tai esimerkiksi työterveyshoitaja.  

Kaikki haastatatellut esimiehet ovat joskus turvautuneet kiusaamistapausten 

selvittelyssä kolmannen osapuolen apuun. Ulkopuolisen tahon avun hyödyntäminen 

voi olla hankalissa tapauksissa järkevää, sillä alaisille vähemmän läheinen henkilö 

pystyy suhtautumaan lähiesimiestä objektiivisemmin tilanteeseen. Kiusaamisen 

osapuolet voivat myös olla halukkaampia keskustelemaan tilanteesta jonkun muun 

kuin oman esimiehensä kanssa.  
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Haastatteluissa ei tullut esille tilannetta, jossa joko kiusaaja tai kiusattu olisi sijoitettu 

työskentelemään toiselle osastolle tai toiseen toimipisteeseen. Tämä voisi olla 

toimiva vaihtoehto hankalissa, ratkeamattomissa tilanteissa.  

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa esille nousseet kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja 

vähentämiseen liittyvät toimepiteet ovat melko yhdenmukaisia aikaisemmissa 

tutkimuksissa ja kirjallisuudessa esitettyjen toimenpiteiden kanssa. Esimerkiksi Salin 

(2008) on nostanut esille työympäristön tarkkailun ja vuorovaikutustilanteiden 

merkityksen kiusaamistilanteiden hallinnassa. Resch & Schubinski (1996) ovat 

monien muiden ohella korostaneet yleisen kiusaamistietouden lisäämistä ja 

esimiesten koulutusta kiusaamisen ehkäisyssä. Einarsen (1999) on esittänyt, että 

koko organisaation kiusaamiseen liittyvillä asenteilla on merkitystä kiusaamisen 

ehkäisyssä. Kaikki nämä sekä monet muut aikaisemmissa tutkimuksissa havaitut 

tekijät tulivat tavalla tai toisella esille myös tässä tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen 

avulla pystyttiin kuitenkin pohtimaan kokonaisvaltaisesti eri kiusaamiseen liittyviä 

toimenpiteitä. Erityisesti ennaltaehkäisevien toimenpiteiden merkitys nousi erityisen 

vahvasti esille.  

 

 

7.2. Ehdotus toimenpiteiksi 

 

Tämän tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena oli selvittää, miten kiusaamista 

voitaisiin ennaltaehkäistä ja hallita työyhteisössä. Tutkimuskysymyksenä oli, miten 

esimies voi yhdessä koko työyhteisön kanssa vaikuttaa kiusaamisen esiintymiseen 

työyhteisössä. Empiirisen aineiston ja aikaisemmin esitetyn teorian pohjalta esitetään 

joukko toimenpiteitä, jotka voisivat olla tehokkaita työpaikkakiusaamisen hallinnassa.   

Alla esitettävät toimenpiteet on jaettu kahteen osaan: ennaltaehkäisevät toimet ja 

kiusaamiseen puuttuminen. Nämä kaksi osa-aluetta ovat osittain päällekkäiset, mutta 

toimenpiteet voidaan melko hyvin jaotella niiden mukaan. Esitettävät 

ennaltaehkäisevät toimet koskevat esimiesten lisäksi koko organisaatiota. 

Kiusaamiseen puuttuminen soveltuu pääasiassa esimiehiin, mutta myös muut 

organisaation jäsenet voivat tuoda panoksensa kiusaamisen kitkemiseen.  
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ENNALTAEHKÄISY 

 Työympäristön ja alaisten havainnointi 

 Esimiesten valmentaminen kiusaamistapausten varalta 

 Kiusaamiseen liittyvän tietoisuuden lisääminen koko organisaation tasolla: 

koulutukset, tiedotustilaisuudet, yleinen keskustelu jne. 

 Avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen 

 Roolien ja vastuiden selventäminen 

 Kiusaamisen vastaisen organisaatiokulttuurin luominen 

 ”Hyvän kohtelun pelisäännöt” tai muut kiusaamisenvastaiset toimintaohjeet 

 Työhyvinvointikyselyt, joissa kiusaaminen yhtenä osa-alueena 

 Esimiehen ja alaisen väliset kehityskeskustelut ja muut vuorovaikutustilanteet 

 Kiireen ja stressin hallinta 

 Yleinen panostaminen työhyvinvointiin (esim. TYKY-toiminta) 

 Työsuojeluvaltuutetun ja HR-osaston rooli 

 

KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN  

 Ennakoiva esimiestyö 

 Mahdollisimman varhainen väliintulo 

 Kiusaamistilanteen kartoittaminen 

 Keskustelu kiusaamisen osapuolten kanssa sekä erikseen että kaikki yhdessä 

 Keskustelu kiusaamisen osapuolten kollegojen kanssa 

 Yhteisten pelisääntöjen sopiminen 

 Tilanteen seuranta pitkällä ja lyhyellä aikavälillä 

 Yhteistyö HR-osaston, työsuojeluvaltuutetun ja työterveyshuollon kanssa 

 Vaikeissa tapauksissa ulkopuolinen apu (esim. työsuojelupiiri) 

 Kiusatun tai kiusaajan uudelleensijoittaminen toiselle osastolle tai 

toimipisteeseen, mikäli tilanne ei ratkea  
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7.3. Jatkotutkimusaiheita 

 

Mahdollisessa jatkotutkimuksessa voisi olla mielenkiintoista perehtyä 

yksityiskohtaisesti tiettyyn toimialaan ja työpaikkakiusaamiseen sen sisällä. 

Esimerkiksi kiireisenä ja stressaavana tunnettu pankkitoimiala voisi olla 

mielenkiintoinen tutkimuksen kohde tässä tapauksessa. Tutkimuksessa voisi vertailla 

myös sitä, miten esimiesten ja alaisten näkemykset työpaikkakiusaamisesta ja sen 

esiintymisestä eroavat.  

Monikulttuurisuus työyhteisöissä kasvaa jatkuvasti. Mielenkiintoista voisi olla tutkia 

sitä, miten eri kulttuureista tuleviin henkilöihin suhtaudutaan työpaikoilla, ja kokevatko 

ulkomaalaiset työntekijät enemmän syrjintää ja kiusaamista. Tutkimuksessa voisi 

tarkastella sekä suomalaisten että ulkomaalaisten henkilöiden näkemyksiä asiasta, ja 

pohtia, kuuluvatko toisesta kulttuurista tulevat henkilöt työpaikkakiusaamisen 

riskiryhmään Suomessa.  

Tässä tutkimuksessa jätettiin ulkopuolelle tilanteet, joissa kiusaajana on esimies. 

Myös tämä voisi olla jatkotutkimuksen aiheena kiinnostava. Tullessaan työtoverin 

kiusaamaksi henkilö voi ilmoittaa asiasta esimiehelleen. Tilanne on kiusatun 

näkökulmasta ongelmallinen, mikäli kiusaajana on oma esimies. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Haastattelukysymykset: 

 

1. Kuka olet? 

 ikä 

 koulutus 

 asema organisaatiossa, työnimike 

 kuinka kauan olet ollut yrityksen palveluksessa 

2. Millaiseksi koet työyhteisönne ilmapiirin? Onko siinä tapahtunut muutoksia viime 

aikoina?  Jos, millaisia? 

3. Esiintyykö organisaatiossanne usein konflikteja/ristiriitoja? Jos, millaisia? 

4. Millainen on organisaatiokulttuurinne?  

 Painotetaanko hyvää ilmapiiriä ja työhyvinvointia? 

 Millainen on yleinen suhtautuminen työtovereiden välisiin ristiriitoihin/ 

kiusaamiseen? 

5. Onko organisaatiossanne käyty yleistä keskustelua työpaikkakiusaamiseen 

liittyen? Puhutaanko asiasta, ollaanko ilmiöstä tietoisia? 

6. Onko organisaatiossanne ollut kiusaamistapauksia? Jos, onko niihin puututtu ja 

miten?  

7. Mikä on yleinen asenne työpaikallanne työpaikkakiusaamista kohtaan? Esim. 

 Ei oteta vakavasti, suhtaudutaan huvittuneesti 

 Suhtaudutaan vakavasti, mahdollisista seurauksista ollaan tietoisia 

 Ongelmasta ei puhuta, siitä ei olla tietoisia 

 Ilmiöstä ollaan tietoisia, mutta konkreettisia toimenpiteitä ongelman 

ehkäisemiseksi ei olla määritelty/ suoritettu jne.  

 

8. Miten itse suhtaudut työpaikkakiusaamiseen? 

9. Koetko, että työsi on kiireistä/stressaavaa? Jos, uskotko tällä olevan vaikutusta 

työilmapiiriin ja kiusaamisen riskiin? Millä tavoin ja miksi?  

10. Onko organisaatiossanne ryhdytty erityisiin toimiin työpaikkakiusaamisen 

ennaltaehkäisemiksi/ minimoimiseksi? Jos ei, millaisten toimenpiteiden uskoisitte 

toimivan kiusaamisen ennaltaehkäisyssä? 
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11. Onko organisaatiossanne laadittu ns. hyvän kohtelun pelisääntöjä tai vastaavia 

ohjeita? 

12. Onko kiusaamistapausten varalle määritelty erityisiä toimintaohjeita?  Onko 

esimiehille annettu ohjeita siitä, kuinka kiusaamistapauksissa tulisi toimia? 

13. Koetko kiusaamisen olevan hankala aihe puuttua? Onko aiheesta vaikea puhua 

alaisille/ työtovereille/esimiehelle? Perustelut.  

14. Oletko joskus joutunut henkilökohtaisesti puuttumaan työpaikkakiusaamiseen? 

Jos, mitkä olivat toimenpiteesi? Jos et, millä keinoin voisit kuvitella puuttuvasi 

asiaan? 

15. Onko mahdollisissa kiusaamistapauksissa joskus turvauduttu ulkopuoliseen 

tahoon (esim. työsuojelupiiri)?  

16. Jos itseäsi on joskus kiusattu, oletko uskaltanut kertoa asiasta? Jos et ole 

koskaan joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi, mitä uskoisit tekeväsi kyseisessä 

tilanteessa? 

17. Kirjoita tähän, mikäli mieleesi heräsi jotain muuta aiheeseen liittyvää.  

 

 

 

 

 

 


