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Savuton  
työpaikka

Sisällys

Tupakkatuotteet eivät ole normaaleja kulutus-
hyödykkeitä, koska ne aiheuttavat käyttäjälleen 
vaikean riippuvuuden ja ylläpitävät sitä. Ne sisäl-
tävät myös aineita, jotka sellaisenaan, palamis- ja 
aineenvaihduntatuotteina, ovat farmakologisesti 
aktiivisia ja myrkyllisiä ja aiheuttavat elimistössä 
solu- ja perimämuutoksia, kudosvaurioita ja 
lukuisia sairauksia, kuten syöpää. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 
2008 tutkimuksen mukaan 77 % päivittäin tupa-
koivista miehistä ja 86 % naisista oli huolissaan 
tupakoinnin vaikutuksesta omaan terveyteensä. 
Miehistä ja naisista reilusti yli puolet ilmaisi 
haluavansa lopettaa tupakoinnin1.

Terveyden, jaksamisen ja työhyvinvoinnin 
vuoksi on tärkeää, että työpaikoilla pyritään 
edistämään tupakoimattomuutta ja tukemaan 
tupakoinnin lopettamista haluavia. Omin avuin 
tupakoinnistaan irti yrittävistä noin 5 % on 
vuoden kuluttua yhä tupakoimattomia. Kun 
lopettamista yrittävät saavat tukea, pystyy jopa 
kolmannes lopettamaan tupakointinsa.
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Miten savuton työpaikka  
saadaan aikaan?

Työpaikan tekemisessä savuttomaksi johto 
on avainasemassa. Johto päättää työpaikan 
savuttomuudesta kuultuaan sitä ennen yhteis-
toimintaneuvostoa ja pienellä työpaikalla koko 
henkilöstöä. Savuton työpaikka on lopulta johdon 
ja henkilöstön yhteinen päätös, joka perustuu 
avoimeen sisäiseen viestintään. 

Johto voi nimetä Savuton työpaikka 
-työryhmän, jonka tehtäväksi annetaan laatia ja 
toteuttaa työpaikan savuttomuus sekä suunni-
tella yhdessä työterveyshuollon kanssa sopivia 
tupakoinnin lopettamisen tukimuotoja. Työryhmä 
seuraa hankkeen etenemistä ja pitää kiinteää 
yhteyttä työterveyshuoltoon.

Työryhmässä sovitaan sisällä olevien 
tupakointitilojen poistamisesta. Jos tupakointitila 
järjestetään ulos, sen tulee olla riittävän kaukana 
sisäänkäynneistä, ilmastointikanavista ja 
ikkunoista. 

Työryhmän tulee suunnitella ja antaa selkeät 
toimintaohjeet myös ongelmatilanteiden varalle. 
Toimeenpanoa varten kannattaa määrätä 
vastuuhenkilöt, jotka koulutetaan tehtäväänsä. 
Työryhmän tulee kertoa suunnitelmistaan, 
ohjeistuksista ja ehdotuksistaan niin johdolle kuin 
yrityksen muullekin henkilökunnalle mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa.

Johto voi nimetä  
Savuton työpaikka  
-työryhmän.
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tupakkalain määräämissä sisä- ja  
ulkotiloissa ei tupakoida; 

työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointi-
tiloja ja mahdolliset tupakointipaikat 
on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, 
riittävän kauas rakennuksesta, jotta 
tupakansavu ei pääse kulkeutumaan 
ulkoa savuttomiin sisätiloihin;

tupakointi on kielletty työaikana 
lukuun ottamatta lakisääteisiä ja  
työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja;

työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet 
ovat savuttomia;

tupakkatuotteita ei myydä työpaikalla;

tupakoivaa henkilökuntaa  
kannustetaan ja tuetaan tupakoinnin 
lopettamisessa; 

työnhakuilmoituksissa kerrotaan  
työpaikan olevan savuton.

Työpaikka on 
savuton, kun

Savuton työpaikka  
on johdon ja henkilöstön  
yhteinen päätös, joka  
perustuu avoimeen  
sisäiseen viestintään.
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Finncatering on  
ollut savuton työ- 
paikka syksystä 2009
Finncateringin tuotantolaitos piha-
alueineen on yhtä raikas kuin havumetsä 
sen ympärillä Vantaalla lentokentän 
läheisyydessä. Eteisessä vierasta vastassa 
on kyltti ”Savuton alue” – oman talon 
väkeä asiasta ei enää tarvitse muistuttaa. 
Finncateringista tuli savuton työpaikka 
syyskuussa 2009.

Finncatering tuottaa 25 000 lentoko-
neateriaa joka päivä. Lisäksi päivittäin 
valmistuu 18 000 take away -tuotetta, 
15 000 valmisruoka-annosta ja 30 000 
leipomotuotetta.

Näin valtava elintarvikkeiden käsittely 
vaatii äärimmäisen huolellista hygieniaa 
ja tiukkaa turvallisuusvalvontaa, johon 
liittyy myös savuttomuus. 

– Savuttomuus kertoo, että yrityk-
semme seuraa ajan henkeä, kantaa 
vastuuta ympäristön puhtaudesta ja 
työntekijöiden terveydestä, tuotantojohtaja 
Kenneth Selén perustelee. 

Hän osallistui työsuojeluvaltuutettu, 
catering-työntekijä Johanna Pietarisen 
kanssa työsuojelukurssille keväällä 2009. 
Paikalla oli väkeä monista elintarvikeyri-
tyksistä, joista moni pohti savuttomuutta 
ja osa oli jo muutoksensa tehnyt. Selén ja 
Pietarinen keräsivät kokemuksia ja ideoita.

– Opimme ainakin sen, että muutosta 
pitää valmistella huolella ja yhteistyössä 
koko talon henkilöstöryhmien kanssa 
ja ettei liian pitkä siirtymäkausi ole 
hyväksi, Pietarinen sanoo. He käynnistivät 
prosessin puolta vuotta ennen aiottua 
siirtymisaikaa. 

Savuttomuus otettiin esille kuukausi-
infoissa ja sitä pohdittiin pienryhmissä. 
Työterveyslääkäri kävi luennoimassa 
tupakoinnin vaikutuksista. Tupakoimatto-
muuden edut ja aikataulu tulivat kaikkien 
tietoon – joskaan kaikki eivät ehkä heti 
uskoneet suunnitelmien toteutumiseen.

Finncateringin ulkomaalaisvoittoisesta 
henkilöstöstä 52 prosenttia tupakoi eikä 
muutos miellyttänyt kaikkia. Jotkut 
vetosivat itsemääräämisoikeuteensa ja 
joku ehdotteli puolileikillään ruokatunnin 
poistamista lihavilta. Ensimmäinen Irti 
tupakasta -kurssi jouduttiin perumaan 
osanottajien puutteen takia, toiselle ilmoit-
tautui viisi työntekijää. Työsuojeluvaltuu-
tettua tivattiin puolustamaan työntekijöitä.

– Jouduin selittämään, että todellisuu-
dessa ajan tässäkin asiassa heidän etuaan, 
Pietarinen kertoo.

Tupakan myynti lopetettiin lounas-
ravintolassa toukokuun alussa, mikä 
viestitti siitä, että prosessi tosiaan oli 
käynnistynyt. 

Tupakoinnista annetaan varoitus ja 
kahdesta irtisanotaan. Kukaan ei ole 
uhitellut eikä varoituksia ole annettu. 

Savuttomuuden kriteerit ovat nyt kaik-
kien tiedossa. Työaikana ei saa tupakoida; 
myös lounastauko on työaikaa. Säännöistä 
ei luisteta kenenkään kohdalla.

– Muutamat ovat tulleet kiittelemään 
muutoksesta, Pietarinen sanoo.

Työpäivän mittaan ei tupakoida, eivätkä 
tupakoitsijat oman kertomansa mukaan 
korvaa ”menetystä” polttamalla illalla 
enemmän. Toistaiseksi ei tiedetä, kuinka 
moni on lopettanut. Mutta varmaa on,  
että tupakointi on vähentynyt.

Puhtautta ajan  
henkeen

C
A
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”Savuttomuus kertoo, että 
yrityksemme seuraa ajan 
henkeä, kantaa vastuuta 
ympäristön puhtaudesta ja 
työntekijöiden terveydestä.”
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Vahteruksesta savuton  
2010 lopussa
Vahterus Oy valmistaa levylämmönsiirtimiä  
kokonaan savuttomassa ympäristössä vuoden 2011 
alusta lähtien, jos suunnitelmat toteutuvat. 

Varsinais-Suomessa sijaitsevan kalantilaisen  
Vahterus Oy:n johto innostui savuttomasta työpai-
kasta vuoden 2008 lopulla. Muutoksella haluttiin 
lisätä henkilöstön terveyttä ja tasa-arvoa. 

Työntekijät puolestaan tiedostivat, että tupa-
koitsijat käyttävät päivän mittaan enemmän aikaa 
taukoihin, sairastelevat enemmän ja ovat useammin 
poissa työstä kuin tupakoimattomat. 

– Savuttomuus istuu erinomaisesti talon hyvin-
vointihankkeisiin vuosittaisten kuntokampanjoiden 
ja liikuntapäivien rinnalle, talousjohtaja Sinikka 
Kontu sanoo. 

Yritys käynnisti savuttomuusprojektin keväällä 
2009. Työterveyshuolto kartoitti tupakoitsijoiden 
määrän ja selvitti, kuinka moni oli kiinnostunut 
ryhmätoiminnasta. Työntekijöillä oli mahdollisuus 
mittauttaa keuhkonsa Hengitysliiton tarkastuksissa.

– Lähes kaikki tupakoitsijat olivat joskus  
yrittäneet lopettaa ja halusivat edelleen päästä 
tupakasta eroon, mutta heillä oli kovin erilaisia 
toiveita tukikeinoista, työterveyshoitaja Jaana 
Rantala kertoo.

Kun yksi halusi ryhmää ja toinen lääkitystä, 
päätettiin tukitoimet keskittää työterveyshuollon 
yksityistapaamisiin. Yritys korvaa osan lopettajien 
tukilääkityksestä.

– Muutos on ajankohtainen ja helpompi hyväksyä 
nyt, kun julkisissa tiloissa ei tupakoida ja monet 
työpaikat ovat meidän laillamme kieltämässä tupa-
koinnin. Etenemme pitkäjänteisesti, Kontu sanoo. 

Puolta vuotta ennen suunniteltua siirtymähetkeä 
Vahteruksessa on tarkoitus jälleen herätellä tupa-
koivia ja tarjota erilaisia tukitoimia lopettajille.

Skaala tuli savuttomaksi  
2009 alusta
Tehdaspäällikkö Timo Grönfors aloitti savutto-
man elämän yhtä aikaa työpaikkansa, ylihärmäläi-
sen ikkunatehdas Skaalan kanssa. 

– Olin polttanut 22 vuotta ja monta kertaa yrittä-
nyt lopettaa, mutta kun muut ympärilläni polttivat, 
retkahdin aina uudestaan. 

Myös esimiehen vastuu kannusti Grönforsia 
muutokseen. – Enhän voi vaati alaisiltani sellaisia 
töitäkään, mitä en itse tekisi! 

Skaala Ovet ja Ikkunat Oy -konsernin työpaikat 
muuttuivat savuttomiksi vuoden 2009 alussa.  
Tupakointia oli yritetty ohjailla aikaisemminkin, 
mutta kielloista huolimatta natsoja levisi piha-
alueelle ja savua työntekijöiden oleskelutiloihin.

Skaalalla on monta syytä savuttomuuteen. 
– Paloturvallisuus on tärkeää, kun käsittelemme 

herkästi syttyviä materiaaleja. Savuttomuus lisää 
yleistä siisteyttä. Tupakoimattomuus vaikuttaa 
työntekijöiden terveyteen ja työssä jaksamiseen,  
työsuojelupäällikkö, kehitysinsinööri Riikka 
Istolahti perustelee.

Muutosta valmisteltiin työsuojelutoimikunnassa 
ja esitys vietiin pienryhmiin henkilöstön pureksitta-
vaksi. Työterveyshuollon Tupakasta irti -kursseista 
työntekijät eivät innostuneet, mutta moni kävi 
terveydenhoitajan yksilöohjauksessa. Niille, jotka 
lopettivat tupakoinnin lääkkeen avulla, korvattiin 
osa kustannuksista. Moni sai puhtia Katsasta keuh-
kosi -tarkastuksista. Kun asiaa oli vuoden verran 
valmisteltu, jokainen tiesi, mistä on kysymys. 

Tupakointi on kielletty työajalla ja koko tehdas-
alueella. Ne, joiden ruokatuntia ei lasketa työajaksi, 
voivat tietenkin käydä kerran päivässä portin 
ulkopuolella. Sääntöjen rikkomisesta saa varoituk-
sen ja kolmesta varoituksesta uhkaa irtisanominen. 
Säännöistä ei lipsuta ja varoituksia on annettu. 

Yrityksen uudistunut ilme kiinnostaa.  
Skaalan tuotantolaitokset eri puolella Pohjanmaata 
ja Satakunnassa ovat pikku hiljaa siirtyneet  
savuttomaan aikakauteen. Aivan naapurissa 
sijaitseva traktorinosien valmistaja kutsui  
Skaalan työsuojelupäällikön kertomaan  
kokemuksia savuttomuuteen siirtymisestä.

Terveyttä ja  
tasa-arvoa

Palo- 
turvallisuutta  
ja siisteyttä

”Lähes kaikki  
tupakoitsijat olivat joskus 
yrittäneet lopettaa ja  
halusivat edelleen päästä  
tupakasta eroon.”

Savuton työpaikka  7 



Työtä, työssäoloa ja työaikaa koskevat velvoitteet 
määräytyvät lakien, alempitasoisten säädösten ja 
mm. virka- ja työehtosopimusten perusteella.

Työpaikan savuttomuutta säätelevät tupakka-
laki, valtioneuvoston päätös ympäristön tupakan-
savusta, työturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki 
ja työterveyshuoltolaki. Niiden lisäksi voi olla 
täydentäviä sopimuksia.

Laki toimenpiteistä  
tupakoinnin vähentämi-
seksi (tupakkalaki)
Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen 
aine… (11a §).

Tupakointi on kielletty:
…5) työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä 

asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa… (12 §). 
Työnantaja on velvollinen neuvoteltuaan 

asiasta työntekijöiden tai näiden edustajan 
kanssa kieltämään tupakoinnin tai rajoittamaan 
sitä siten, etteivät työntekijät tahattomasti altistu 
tupakansavulle niissä työyhteisön työtiloissa, 
joissa tupakointi ei ole 12 §:n 5 kohdan mukaan 
kielletty (13 §).

Valtioneuvoston päätös  
ympäristön tupakansavusta ja 
siihen liittyvästä syöpävaaran 
torjunnasta työssä
Työnantajan tulee suojata työntekijää työssä 
ympäristön tupakansavun aiheuttamalta 
syöpävaaralta siten, että työntekijän altistumisen 
määrää ja kestoa ympäristön tupakansavulle 
vähennetään niin paljon kuin se on kohtuudella 
ja teknisesti sekä tilojen rakenteellisia ratkaisuja 
hyväksikäyttäen mahdollista (5 §).

Työturvallisuuslaki
Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä 
velvollinen huolehtimaan työntekijöiden 
turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä 
tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon 
työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäris-
töön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin 
edellytyksiin liittyvät seikat (8 §).

Terveydensuojelulaki
Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön 
terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä 
ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia 
elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat 
aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu) (1 §).

Työterveyshuoltolaki
Tämän lain tarkoituksena on työnantajan, työnte-
kijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää: 
 ... 2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja 
turvallisuutta; 3) työntekijän terveyttä sekä työ- 
ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä  
4) työyhteisön toimintaa (1 §).

Lainsäädäntö ja  
savuton työpaikka
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Työnantajan tulee  
suojata työntekijää työssä 
ympäristön tupakan- 
savun aiheuttamalta  
syöpävaaralta.

Savuton työpaikka  9 



Savuttomasta työpaikasta ja sen perusteista 
tiedotetaan sisäisesti jo suunnitteluvaiheessa. 
Esimiehille ja henkilökunnalle järjestetään koulu-
tustilaisuuksia siitä, mitä savuton työpaikka 
tarkoittaa. Työpaikalla tulee pyrkiä järjestämään 
mahdollisuus avoimeen keskusteluun savutto-
muudesta, työhyvinvoinnista ja tupakoinnin 
lopettamisen tuesta. 

Työhönottotilanteessa työnhakijaa informoi-
daan työpaikan toimintaperiaatteista. 

Vierailijoita varten kyltti yrityksen savutto-
muudesta on selvästi nähtävissä pääsisään-
käynnin yhteydessä. 

Työnantaja määrää työnjohto-oikeutensa perus-
teella työajan käytöstä. Työntekijällä puolestaan 
on oikeus käyttää lakisääteiset ja sopimuksiin 
perustuvat tauot haluamallaan tavalla, jos tämä 
on työn suorittamisen kannalta mahdollista ja 
hänellä on lupa niiden aikana poistua työpai-
kalta. Toisaalta työntekijää ei pidä velvoittaa 
leimaamaan itseään ulos tupakoimaan mennessä, 
jos tupakointi on mahdollista mainittujen 
taukojen aikana. Työnantaja voi sopia työntekijän 
kanssa lakisääteisten ja sopimuksiin perustuvien 
taukojen ulkopuolella pidettävien tupakkatauko-
jen korvaamisesta pidennettynä työaikana.

Työnantaja ei voi kieltää työntekijäänsä 
tupakoimasta, sillä se kuuluu jokaisen omaan 
päätäntävaltaan. Työnantaja voi sallia tupakoin-
nin työpäivän aikana kesken työajan siten, ettei 
tupakointia lasketa työajaksi. On myös mahdol-
lista, että laissa tai sopimuksissa mainittuja 
lepotaukoja jaetaan yhteisesti sovitulla tavalla. 
Tällöin työntekijä itse päättää, tupakoiko  
hän taukojen aikana vai ei.

Työaika 
savuttomalla 
työpaikalla

Tiedottaminen
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Tuki 
tupakoinnin 
lopettamiseen 
Työterveyshuolto on merkittävässä asemassa 
Savuton työpaikka -ohjelman toteuttamisessa  
ja tupakoinnin lopettamisen tukemisessa.  
Työnantajan kannattaa hyödyntää työterveys-
huollon asiantuntemusta ja sopia työterveys-
huollon kanssa järjestettävistä tukimuodoista: 
ohjauksesta, neuvonnasta, koulutustilaisuuksien 
järjestämisestä työntekijöille sekä yksilö- ja 
ryhmäohjauksesta. 

Maksuttomassa Stumppi-neuvontapuhelimessa 
(0800 148 484 arkisin 13–18) terveydenhuollon 
asiantuntijat neuvovat, kannustavat ja tukevat 
tupakoinnin lopettamista haluavia. Internetissä  
www.stumppi.fi -sivustolla on mahdollisuus 
saada tukea tupakoinnin lopettamiseen virtuaa-
livieroituksen avulla. Sivustolla on mahdollista 
kysyä asiantuntijoilta tupakasta, tupakoinnista 
ja tupakoinnin lopettamisesta yleisellä tasolla. 
Lisäksi siellä on oma osio ammattilaisille tiedon 
ja kokemusten vaihtoa varten. 

Työnantaja voi halutessaan tukea taloudel-
lisesti tupakoinnin lopettamisen lääkkeellistä 
hoitoa.

Toiminta- 
periaatteiden  
vakiinnuttaminen

Savuton työpaikka -työryhmä seuraa työpaikan 
savuttomuuden toteutumista. Työryhmän tulisi 
sopia säännöllisistä tapaamisista aluksi esimer-
kiksi kerran, pari kuukaudessa. Myöhemmin 
tapaamisia voi järjestää tarpeen mukaan. 

Työryhmässä kehitetään toiminta- ja 
ratkaisumalleja. Järjestetäänkö tupakointitila 
ulos ja minne? Katetaanko se? Mitä tehdään 
käytöstä poistuvilla tupakkahuoneilla? Miten 
toimitaan, jos työpaikalla ei ole kellokorttia, 
jonka voi leimata tupakoimaan mennessään? 
Miten menetellään, jos sovitut sopimukset eivät 
pidäkään? Miten kehitetään työpaikan työ-
suojelun, työterveyshuollon tai työhyvinvoinnin 
toimintasuunnitelmaa?

Työryhmän kannattaa pyytää savuttoman 
työpaikan organisoinnista ja toteuttamisesta 
palautetta työntekijöiltä, jotta käytännön 
toteutusta saataisiin kehitettyä. Palaute-/aloite-
laatikkoon halukkaat voisivat jättää viestinsä 
nimettöminä(kin).

Työryhmän kannattaa  
pyytää savuttoman  
työpaikan organisoinnista 
ja toteuttamisesta  
palautetta työntekijöiltä,  
jotta käytännön toteutusta 
saataisiin kehitettyä.
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Työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopetta-
misen tukeminen on työntekijöiden terveyden, 
työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen yksi kes-
keinen lähtökohta. Työympäristön tupakansavu 
on syöpävaarallinen aine, jolta työntekijät on 
suojattava työturvallisuuslain ja sen perusteella 
annettujen säännösten nojalla. Työpaikan savut-
tomuus on tässä suhteessa parasta työsuojelua. 

Tupakointi vaikuttaa koko elimistöön. 
Tupakointi lisää riskiä sairastua lukuisiin hen-
gityselin-, sydän-, verisuoni- ja syöpäsairauksiin. 
Tupakointi on syynä vuosittain yli 2000 työikäi-
sen kuolemaan. Toistuvat hengitystieinfektiot 
ovat tyypillisiä tupakoitsijan sairauksia. Lisäksi 
tupakointi vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa, 
pidentää hoitoaikoja ja heikentää paranemistulok-
sia. Vuonna 2004 eräiden tupakoinnista johtuvien 
sairauksien (keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä, 
sydäninfarkti) välittömät terveydenhuollon 
hoitokustannukset on Suomessa arvioitu 246 mil-
joonaksi euroksi. Kustannuksista säästyisi 85 %, 
jos kaikki tupakoitsijat lopettaisivat tupakoinnin.2 

Tupakoinnin lopettaminen edistää terveyttä 
ja sen vaikutukset näkyvät välittömästi. Savuton 
työpaikka ilmentää, että työnantaja arvostaa 
työtekijöitään sekä haluaa ylläpitää ja edistää 
työntekijöidensä terveyttä, hyvinvointia ja työssä 
jaksamista. 

Tupakoimattomuus tuo terveydellistä, talou-
dellista ja inhimillistä hyötyä. Taloudelliset ja 
työhyvinvoinnin edut hyödyttävät niin työntekijää 
kuin työnantajaakin. Rahallisten säästöjen 
lisäksi tupakoinnin lopettaminen lisää elinvuosia 
ja parantaa niiden laatua.

Päivittäin tupakoivista suomalaisista 43 % 
polttaa 1–14 savuketta päivässä, 39 % 14–25 
savuketta ja 8 % enemmän kuin 25 savuketta 
päivässä. Säännöllisesti tupakoiva polttaa yleensä 
vähintään yhden savukkeen tunnissa. Seuraa-

vassa laskelmassa oletetaan, että tupakoitsija 
polttaa kahdeksan tunnin työpäivän aikana 
seitsemän savuketta. Savukkeen polttamiseen 
kuluu vähintään 10 minuuttia, jos savukkeen 
polttaminen kestää viis minuuttia ja viisi minuut-
tia kuluu edestakaisiin matkoihin tupakointipai-
kalle. Yhteensä tupakointiin menee vähintään 
70 minuuttia/työpäivä. Vuositasolla tupakointiin 
menee siten 30 kahdeksan tunnin työpäivää, kun 
vuonna 2008 työpäivien vuosikeskiarvo oli 207 
päivää3 (työpäivä/työllinen). 

Tilastokeskus on palkkarakennetilastossa4 
arvioinut kaikkien kokoaikaisten palkansaajien 
keskimääräiseksi kuukausiansioksi vuoden 
2008 viimeisellä neljänneksellä 2876 euroa ja 
mediaaniansioksi 2551 euroa. Parhaiten palkatut 
palkansaajat ansaitsisivat yli 4287 euroa ja 
matalapalkkaisimmat alle 1826 euroa.5 

Näiden kuukausiansioiden perusteella laskien 
työntekijän työaikana tupakoinnista työnantajalle 
aiheutuu työajan menetyksenä keskiansiotasolla 
4541 euron, mediaaniansiotasolla 4028 euron 
ja matalapalkkaisimmilla tasolla 2883 euron 
kustannus vuodessa.

Jos arvioidaan tupakoinnista työnantajalle 
aiheutuvia kokonaiskuluja, laskelmassa on 
otettava huomioon tupakoinnista aiheutuva 
ylisairastavuus ja ennenaikainen kuolleisuus 
sekä mahdollisista tupakointitiloista aiheutuvat 
(perustaminen, ylläpito, siivous) lisäkustannukset.

Puolestaan tupakoinnin lopettaminen lääkärin 
ohjauksen, nikotiinikorvaushoitojen sekä bupro-
pionin6 avulla maksaa 1167–3710 euroa tupakoin-
nin lopettanutta kohden.7 Osa tupakoivista 
onnistuu lopettamaan ilman tukihoitoa, jolloin 
lopettamisesta ei aiheudu lainkaan rahallisia 
kustannuksia. 

2 Sandström P, Leppänen A, Simonen O (toim.) . Tupakasta vieroi-
tuksen organisointi ja käytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisuja 2009:15. Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.
3 Tilastokeskus. Työvoimatutkimus 2008.
4 Tilastokeskus. Palkkarakenne 2008.
5 Kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot 
lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot 

sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja 
lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti 
maksettavia palkkaeriä.
6 Varenikliinin avulla lopettamiskustannus on samaa luokaa, 
mutta sitä ei tutkittu tässä tutkimuksessa.
7 Sandström P, Leppänen A, Simonen O (toim.). Tupakasta vieroituk-
sen organisointi ja käytännöt. Sosiaali- ja terveysministeriön  
julkaisuja 2009:15. Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.

Miksi savuton työpaikka?
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Savuttoman työpaikan  
toteutusmalli

1. Tehkää päätös savuttomasta  
työpaikasta.

2. Hankkikaa asialle johdon tuki.

3. Käsitelkää asia yt-neuvostossa 
tai pienillä työpaikoilla kaikille 
avoinna olevassa kokouksessa.

4. Kerätkää hankkeen ympärille 
hyvä, motivoitunut tiimi:  
työterveyshuolto, henkilöstöpääl-
likkö, työsuojeluvaltuutettu jne.

5. Sopikaa yhdessä toteuttamisen 
aikataulusta, työnjaosta ja  
vastuualueista. 

6. Suunnitelkaa sisäistä viestintää  
ja savuton työpaikka -idean 
markkinointia yhdessä yrityksen 
tiedottajan kanssa: sähköpostit, 
yrityksen sisäiset julkaisut,  
intranet. Valmistelkaa asiaa  
sisäisissä kokouksissa.

7. Pyytäkää yrityksen tiedottajaa  
hoitamaan ulkoinen tiedotus.

8. Suunnitelkaa Savuton työpaikka  
-tiimin kanssa toteutuksen  
seuranta.
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Myös valtakunnallista,  
keväisin järjestettävää 
Lopeta ja voita -kilpailua 
kannattaa hyödyntää.
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Asian ottaminen puheeksi,  
selvitykset, avoimet neuvottelut  
(1–3 kk)
Johto tai työntekijä ottaa asian puheeksi. 
Etukäteiskyselyt mielipiteistä ja tupakoinnin 
yleisyydestä. 

Johto tekee päätöksen. Ilmoitetaan asiasta työ-
terveyshuoltoon. Perustetaan Savuton työpaikka 
-työryhmä valmistelemaan asiaa.

Sisäinen tiedotus
Asiasta tiedotetaan jo valmisteluvaiheessa ja 
ratkaisua perustellaan. Järjestetään sisäinen 
tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan päätöksen 
perusteista ja suunnitellusta aikataulusta. 
Työterveyshuolto on mukana.

Koulutus
Työterveyshuolto järjestää koulutusta esimiehille 
ja nimetylle työryhmälle. Koulutuksessa painote-
taan terveysnäkökulmaa. 

Aikataulun varmistuminen 
Lopullisen toteuttamisaikataulun valmistuttua 
järjestetään henkilökunnalle toinen tiedotustilai-
suus, jossa työterveyshuollon edustajien tulisi olla 
mukana. Tilaisuudessa ilmoitetaan päivämäärä, 
josta lähtien työpaikka on savuton ja tupakointi 
työaikana on kielletty. Savuttoman työpaikan 
toteuttamiseen varataan riittävän pitkä aika 
(esimerkiksi kuukausi), jotta tupakoivat ehtivät 
pohtia lopettamishalukkuuttaan. Tilaisuudessa 
ilmoitetaan myös lisätietoja antavien henkilöiden 
nimet ja yhteystiedot.

Tilaisuudessa ilmoitetaan myös, mistä tupa-
koinnin lopettamisen tukimuotoja on saatavissa 
(työterveyshuollon nimetty yhteyshenkilö, 
Stumppi).

Savukeautomaattien  
poistaminen / savukkeiden 
myynnin lopettaminen  
työpaikan ruokalassa /  
kahvilassa
Jos työpaikan ruokalan/kahvilan pitäminen on 
ulkoistettu, pitäjälle on ilmoitettu jo valmistelu-
vaiheessa, että kun savuton työpaikka toteute-
taan, tupakkatuotteita ei saa myydä työpaikalla.

Savuton työpaikka toteutetaan 
Sisäinen tiedotustilaisuus, jossa kerrataan 
päätöksen perustelut ja ilmoitetaan, mitä päätös 
merkitsee käytännössä, miten mahdolliset 
ongelmatilanteet ratkaistaan. Kerrotaan, mitä 
on suunniteltu tehtäväksi aiemmille tupakointi-
tiloille (esimerkiksi viihtyisiä taukotiloja,  
lehtien lukupaikkoja).

Ulkoinen tiedotus
Tiedotetaan yrityksen sidosryhmille ja asiakkaille 
päätöksestä ja siitä, mitä se merkitsee käytän-
nössä.

Kilpailuja tupakoinnin  
lopettajille ja tukijoille
Kannustetaan tupakoivia lopettamaan tupakointi 
esimerkiksi erilaisten kilpailujen avulla. 
Järjestetään kannustajakilpailuja niille tupakoi-
mattomille, jotka haluavat olla tupakoinnin 
lopettajan kannustajana. Myös valtakunnallista, 
keväisin järjestettävää Lopeta ja voita -kilpailua 
kannattaa hyödyntää. 

Ohjaus, seuranta ja  
käytäntöjen kehittäminen
Valmistetaan esimiehiä ja vastuuhenkilöitä 
ohjaamaan ja seuraamaan savuttoman työpaikan 
toteutumista. Kehitetään saadun palautteen 
perusteella uusia menettelytapoja.

Päätöksestä savuttomuuteen
Prosessin kokonaiskesto noin 6–12 kk
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Työpaikan savuttomuus on koko  
työyhteisön etu. Savuttomuus- 
linjaus yhdessä tupakan käytön  
lopettamista tukevan toiminnan  
kanssa osoittaa työnantajan  
olevan tasapuolisesti kiinnostunut  
työntekijöiden terveydestä.


