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Lapin kansan päätoimittajan tehtävästä irtisanotun Johanna Korhosen kohtelu ja siitä virinnyt keskustelu
sisältää ongelmallisia vastakkainasetteluja. Perinteisesti on tuotu esiin, ettei seksuaalisella suuntautumisella ole yksityisasiana merkitystä työelämässä eikä siitä näin ollen tulisi kertoa työyhteisössä. Saatetaan sanoa, etteivät heterotkaan kerro sänkypuuhistaan. Toisaalta Korhosen tapauksessa häntä syytettiin valehtelusta, koska hän ei korjannut hetero-olettamukseen pohjautuvaa työnantajan oletusta hänen parisuhteestaan eikä nostanut keskustelussa esiin sitä, että hänellä onkin parisuhde naisen eikä miehen kanssa.
Seksuaalivähemmistöt ovat jääneet näkymättömiksi työpaikoillaan ja puhumattomaksi aiheena työpaikkojen ilmapiiriä kohennettaessa. Toisaalta vuonna 2004 voimaan astunut yhdenvertaisuuslaki ja sen puitteissa käynnistynyt keskustelu on nostanut esiin seksuaalivähemmistöille keskeisiä teemoja. Vuodesta 1995
lähtien rikoslaki on kieltänyt syrjinnän työelämässä seksuaalisen suuntautumisen perusteella, mutta tästä
laista eivät edes monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat olleet kuulleet tekemämme tutkimuksen mukaan. Moninaisuutta on korostettu arvona viime vuosina aiempaa useammin myös työelämässä. Erilaisin
moninaisuushankkein ja isoilla työpaikoilla pakollisessa yhdenvertaisuussuunnittelussa on voitu käsitellä
seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää tasa-arvoa. Käytännön ongelmatilanteiden ratkaisuun niistä ei
vielä tunnu kuitenkaan löytyvän riittäviä keinoja ja monet kokevat omakohtaisesti syrjivien käytäntöjen
jatkuvan. Vain harvoin yhdenvertaisuussuunnittelulla on pyritty aktiiviseen toimintaan, jolla seksuaalivähemmistökielteinen ilmapiiri ja käytännöt voitaisiin poistaa.

Salaaminen arkea

Seksuaalisen suuntautumisen salaaminen on työpaikoilla yleistä, paitsi heteroseksuaalisten työntekijöiden
kohdalla. Useimmat lesbot, homot ja biseksuaalit jättävät työyhteisössään kertomatta suuntautumisestaan
tai esimerkiksi parisuhteestaan samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Osa pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että muille syntyisi itsestä käsitys heteroseksuaalisena. Useimmat seksuaalivähemmistöihin
kuuluvat työntekijät vain ovat kertomatta elämäntilanteestaan. Tämä passiivinen salaaminen onkin usein
helppoa, koska useilla työpaikoilla työntekijöiden oletetaan ja odotetaan itsestään selvästi olevan heteroseksuaalisia.
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Seksuaalivähemmistöihin kuuluvista vastaajista noin puolet oli kertonut seksuaalista suuntautumisestaan
työpaikallaan ainakin muutamille työkavereilleen. Tämä ilmeni vuonna 2002 kootusta kyselytutkimuksesta (Lehtonen & Mustola toim. Eihän heterotkaan kerro…Seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä 2004). Heistäkin useimmat siis salasivat ainakin joiltain työyhteisönsä jäseniltä elämäntilanteensa. Monet kertoivat seksuaalisesta suuntautumisestaan vasta useamman työvuoden jälkeen, jolloin he saattoivat luottaa siihen että heitä kohdeltaisiin asiallisesti. Työhaastattelutilanteessa tai harjoitteluvaiheessa
asia tuli hyvin harvoin ilmi. Monet seksuaalivähemmistöihin kuuluvat halusivat siis aluksi varmistaa pääsyn työyhteisöön ja vasta tutustuttuaan työtovereihinsa, he pystyivät valikoimaan heistä ne, joilla kokivat
voivansa kertoa esimerkiksi parisuhteestaan samaa sukupuolta olevan kanssa.
Heteroseksuaalisilla työntekijöillä vastaavanlaista tilannetta harvemmin esiintyy. Osa heistä voi toki jättää
kertomatta parisuhteestaan muille työtovereille. Monet tietävät esimerkiksi onko heidän työtovereillaan
perhe tai puoliso, etenkin jos kyse on avioliitosta ja heteroydinperheestä. Tutkimuskyselyn mukaan
useimmat kuulivat työpaikallaan puhetta työtovereidensa heteroseksuaalisista perhe- ja parisuhteista. Yleisemmin niistä tiedettiin ja puhuttiin naisvastaajien työpaikoilla verrattuna miesvastaajien työyhteisöihin.
Miesvaltaisilla työyhteisöissä puolestaan voi ilmetä tarvetta tuoda esiin esimerkiksi vitsein tai huomautuksin kiinnostus vastakkaiseen sukupuoleen, vaikkei perhesuhteista erityisesti puhuttaisikaan. Heteroseksuaalisen parisuhteen tai kiinnostuksen paljastamista ei nähdä usein nimenomaan seksuaalisuudesta puhumisena, vaan se on osa arkipäiväistä rutiinia monilla työpaikoilla. Sen sijaan työntekijän hetero-olettamuksen
rikkova tunnustus tai tieto voidaan kokea erityisteemana ja yksityiselämään liittyvän tiedon tuputtamisena.

Syrjintä ja vitsit ongelmia

Työpaikoilla, joilla heteronormitus ja oletus kaikkien työntekijöiden heteroseksuaalisuudesta ilmenee, sallitaan usein homottelu, loukkaavat seksuaalivähemmistöjä käsittelevät vitsit sekä syrjivät käytännöt. Lähes
puolet tutkimuskyselymme vastaajista oli joutunut kuulemaan seksuaalivähemmistökielteisiä vitsejä ja
hieman alle kolmasosa homottelua tai vastaavaa nimittelyä (Mustola & Vanhala 2004). Seksuaalisen suuntautumisensa salaavat joutuvat kuuntelemaan homottelua ja kielteisiksi kokemiaan vitsejä seksuaalisuudestaan kertoneita tyypillisemmin. Salaavien työpaikoilla seksuaalivähemmistöteemoista keskustellaan
harvemmin, mutta pelkästään heteroperhe- ja parisuhteista puhutaan useammin kuin seksuaalisuudestaan
avoimien työpaikoilla. Tätä voi selittää kahdesta suunnasta. Ensinnäkin seksuaalivähemmistöihin kuuluvat
kertovat seksuaalisuudestaan useammin työpaikoilla, joilla kokevat voivansa tehdä sen ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta. Kielteisen ilmapiirin työyhteisöissä ei ole kannustimia kertoa asiasta. Toiseksi työpaikalla, jossa luullaan, ettei kukaan loukkaannu vitsailusta tai homottelusta, nämä ilmiöt rehottavat useammin, kuin sellaisilla joilla tiedetään työskentelevän lesboja ja homoja. Seksuaalisesta suuntautumisestaan
avoimien työtekijöiden läsnäolo siis vähentää kielteistä työpaikkakulttuuria.
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Salaavat välttävät osittain heihin itseensä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kohdistuvan nimittelyn,
kiusaamisen ja syrjinnän työpaikallaan. Homoiksi tai lesboiksi tiedetyt kohtaavat salaajia useammin heihin itseensä kohdistettua epäasiallista ja syrjivää kohtelua. Joka kymmenettä seksuaalisuudestaan avointa
tutkimuskyselyymme vastaajaa oli syrjitty seksuaalisen suuntautumisen perusteella työelämässä. Yli neljäsosa kaikista seksuaalivähemmistökyselyn vastaajista ilmoitti kokeneensa syrjintää työelämässä, esimerkiksi työhönottotilanteessa, koulutukseen pääsyssä, uralla etenemisen suhteen, palkkauksessa tai työtovereiden ja esimiehen kohtelussa. Miesvastaajat liittivät usein syrjinnän nimenomaan seksuaaliseen suuntautumiseen liittyväksi. Naisvastaajat sen sijaan ilmoittivat kokevansa usein syrjintää sukupuolen perusteella.

Keinoja muutokseen

On ymmärrettävää, että syrjivässä asenneilmapiirissä ja seksuaalivähemmistökielteisessä kulttuurissa monet lesbot, homot ja biseksuaalit haluavat salata. He ovat jo kouluaikana oppineet välttämään salaamisella
kielteistä kohtelua, kuten ystävien menettämisen tai kiusatuksi joutumisen (Lehtonen 2003). Salaamisella
ja syrjinnällä on kuitenkin usein seurauksia, jotka vievät energiaa työhön keskittymiseltä ja sitoutumiselta.
Ne voivat johtaa viihtymättömyyteen työyhteisössä ja aiheuttaa terveydellisiä ongelmia. Työuupumus,
aiempi eläkkeelle jääminen ja etäisyyden pito työtovereihin ovat monen seksuaalivähemmistöihin kuuluvan osa.

Työpaikoille tekisi hyvää muuttaa työyhteisökulttuuri sellaiseksi, että sen jäsenten moninaisuus tunnustettaisiin ja koettaisiin sekä kielteisiin käyttäytymismalleihin puututtaisiin ja niitä ehkäistäisiin. Aktiivinen
yhdenvertaisuussuunnittelu voi olla avain (ks. Lehtonen 2006). Se edellyttää kuitenkin sekä johdon että
työntekijöiden sitoutumista ja alkusuunnitteluvaiheen jälkeisiä tehokkaita toimia, koulutusta, tiedotusta ja
seurantaa. Työpaikat voisivat miettiä keinoja siihen, miten työyhteisön ilmapiiristä saisi sellaisen, että jokainen työntekijä voisi halutessaan ilmaista seksuaalista suuntautumistaan, vaikkei hän olisikaan hetero.
Helsingin yliopiston syrjinnänvastaisessa suunnitelmassa esimerkiksi sanotaan, että jokainen yliopiston
työntekijä voi kertoa tai olla kertomatta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Pakottamista seksuaalisuudestaan kertomiseen ei kaivata, edes lehden päätoimittajan hakuprosessissa. Olisi kuitenkin hyvä, ettei seksuaalisen suuntautumisen paljastuminen tai siitä kertominen aiheuttaisi syrjintää, mikä on lainkin mukaan
kiellettyä.
Kirjoittaja toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Sähköposti:
jukka.p.lehtonen at helsinki.fi
Artikkeli on julkaistu Minna-portaalissa lokakuussa 2008
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