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Kilpailutuomarin päätös PARAS SAVUTON TYÖPAIKKA–kilpailussa vuonna 2012 
 
Kävin läpi yksikseni kilpailuun ilmoittautuneiden työpaikkojen perustelut. Sen jälkeen valitsin viisi 
voittajasuosikkia. Sydän pamppaillen ryhdyin tutustumaan asiantuntijaraadin valitseman kymmenen suosikin 
listaa. Helpotukseni oli suuri, kun havaitsin, että kaikki viisi voittajasuosikkiani olivat kelvanneet myös 
asiantuntijaraadin laatimalle listalle. 
 
Tunsin oloni levolliseksi – mutta vain hetken. Viiden voittajasuosikkini paneminen paremmuusjärjestykseen 
tuotti päänvaivaa. Otin vielä vuorokauden lisää miettimisaikaa ja mietin asiaa. Ensimmäisen palkinnon 
myöntäminen oli helpointa, sillä olin alitajuisesti tehnyt valinnan jo ensimmäisellä lukukierroksella. 
 
Mutta toisen ja kolmannen palkitun valitseminen oli sitäkin hankalampaa. Siinä minua auttoi ohje 
Raamatusta: ”Eivät terveet tarvitse parannusta vaan sairaat.” 
 
ENSIMMÄINEN PALKINTO 
 
Ensimmäisen palkinnon myönnän Itä-Suomen Yliopistolle, joka on suuri, lähes 3.000 ihmisen työpaikka 
monella paikkakunnalla. 
 
Perustelut:  
 
Kuopion kampus on ollut savuton työ- ja opiskelupaikka 1. maaliskuuta 2009. Yliopisto on ollut mukana 
Savuton Savo–projektissa, jonka ansiosta monet savolaisten työpaikat ovat julistautuneet savuttomiksi.  
Kun Kuopion ja Joensuun yliopistot yhdistyivät 1. tammikuuta 2010, lähdettiin savuttomuuden aatetta 
viemään rohkeasti itään. Tavoitteena oli vuodessa tehdä koko Itä-Suomen yliopistosta savuton työ- ja 
opiskelupaikka, vaikka kuten hakemuksessa sanotaan ”Joensuun yliopiston puolella tähän hankkeeseen 
suhtauduttiin aluksi skeptisesti”. 
Vastarintaa on kuitenkin onnistuttu murtamaan. Kuopion terveysyliopiston vaikutukset ovat levinneet Etelä-
Savoon ja Pohjois-Karjalaan. Toteutus on perustunut Kuopion malliin, jossa tupakanpolttoa ei ole kielletty 
yliopiston alueella vaan se on keskitetty yliopiston rakennuksista erillään oleviin tupakointipaikkoihin. Näin 
tupakointia on merkittävästi onnistuttua vähentämään työpaikoilla.  
Hakemuksen mukaan tämä projekti on tukenut myös uuden yhteisen yliopiston syntyä. Se kuulostaa hienolta 
saavutukselta, koska fuusiot yleensä taitavat lisätä stressiä ja tupakointia. 
Merkittävänä pidän myös sitä, että teoria ja käytäntö ovat lyöneet kättä. Itä-Suomen yliopistolla on 
vaalittavanaan jo vuosikymmenten perinteet kansanterveyden tutkimuksessa ja edistämisessä – jo Pekka 
Puskan ja kumppanien maineikkaasta Pohjois-Karjala-projektista alkaen. Rajoittamalla ja ehkäisemällä 
tupakointia Itä-Suomen yliopisto osoittaa, että se elää niin kuin opettaa. 
 
TOINEN PALKINTO 
 
Toisen palkinnon myönnän Pauligin Vuosaaren Paahtimolle, joka on lähes parin sadan hengen työpaikka 
Helsingissä. 
 
Perustelut:  
 
Paahtimolla aloitettiin savuttomuus-projekti vuonna 2006 ja työ eteni yhtä jalkaa uuden 
paahtimorakennuksen suunnittelun kanssa.  



”Uusi paahtimomme otettiin käyttöön kevätkesällä 2009 ja tupakointi on ollut kiellettyä alusta asti koko 
tehdasalueella. Uudelle paahtimolle ei rakennettu lainkaan tupakointitiloja. Tupakointi on sallittua vain 
tehdasalueen aitojen ulkopuolella - eikä sielläkään työvaatteissa”, kerrotaan hakemuksessa. 
Oikeastaan viimeinen lause herätti minut. Onpa Vuosaaressa tiukka linja. Tupakointi on tehty niin 
hankalaksi, että se saattaisi vaikuttaa syyllistävältä ja syrjivältä, mutta jyrkälle päätökselle löytyy vahvat 
perusteet. 
Hakemuksessa myönnetäänkin: ”Työnantajan päätettyä työpaikan savuttomuudesta osa henkilökunnasta 
nurisi asiasta ja koki työnantajan rajoittavan liikaa henkilökohtaisia elämäntapavalintoja.” 
Pauligilaiset ovat joutuneet tekemään vuosien työn, jotta uusi ja tiukka linja on hyväksytty ja koettu 
viisaaksi. Yhtiön johto ja työntekijät ovat kuitenkin tehneet johdonmukaista valistustyötä. Nyt tilanne on jo 
sellainen, että savuttomuudesta on tullut osa Pauligin työyhteisön identiteettiä. 
”Esimerkiksi sähkötupakan markkinoille tulon jälkeen henkilökunnan on ollut helppo ymmärtää nurisematta, 
ettei sähkötupakointikaan ole paahtimollamme sallittua”, todetaan hakemuksessa. 
Pauligin Vuosaaren paahtimon savuttomuuspäätös vaikuttaa myös laajemmin. Yhtiön kahvia juovat 
suomalaiset voivat olla huoleti. Meidän kahvimme saa paahtimolla parhaan mahdollisen kohtelun. 
Kuten pauligilaiset vakuuttavat: ”Emme halua tupakan sotkevan aistiemme terävyyttä laadukkaita 
tuotteitamme tehdessämme.”  
 
KOLMAS PALKINTO 
 
Kolmannen palkinnon myönnän Kolhon laminaattitehtaalle, joka on 165 työntekijän teollinen työpaikka 
Mänttä-Vilppulan kaupungissa, Pohjois-Hämeessä. 
 
Perustelut: 
 
Kolhon laminaattitehdas on vasta savuttomuustyönsä alussa. Siitä on määrä tulla savuton työpaikka ensi 
heinäkuun alusta. Koko projekti on nuori, vain vuoden ikäinen. 
Miksi näin tuoreelle projektille voi jo myöntää palkinnon? Tässä on nyt kysymys isommasta jutusta kuin 
pelkästään Kolhon laminaattitehtaasta. Minulla on sellainen tunne, että tupakoinnin vähentyminen ei ole 
koskettanut kaikkia suomalaisia yhteiskuntaryhmiä samalla tavalla.  
Arvioin, että teollisuudessa ja rakennuksilla joko raskasta tai yksitoikkoista mutta tarkkuutta vaativaa työtä 
tekevä väki ei ole mukana lainkaan riittävästi tupakoinnin vastaisessa hankkeessa.  
Kolhon tehtaan hakemuksessa tämä sama asia sanotaan näin iskevästi: ”Tehtaalla on pitkät perinteet niin 
laminaatin valmistuksessa, mutta myös tupakoinnissa. Vahva tupakoinnin kulttuuri oli omaksuttu osaksi 
työtä ja päivittäisiä toimia rytmittivät yhtenään tupakkatauot.” 
Juuri näin se teollisuudessa on. Suomalainen teollisuus ja rakentaminen pitäisi haastaa mukaan tupakoinnin 
vastaiseen työhön. Pitkät perinteet ja vahva tupakoinnin kulttuuri teollisuustyöntekijöiden ja rakentajien 
keskuudessa täytyy pystyä muuttamaan. Tässä on haastetta kerrakseen niin työnantajille, 
ammattiyhdistysliikkeelle kuin työterveyshuollollekin. 
Kolhon laminaattitehtaan hakemuksessa kerrotaan: ”Nyt kun eletään maaliskuuta ja savuttomuuteen on aikaa 
enää 3 kk, on tehtaalla enää yksi tupakointipaikka 
ja kaikenlainen negatiivinen ajattelu vähentynyt huomattavasti ja savuttomuus nähdä jo positiivisena asiana 
koko niin itselle kuin koko työyhteisölle.” 
Kolholaiset ovat hämäläisiä, vähän hitaita lähtemään liikkeelle ja omaksumaan uusia ajatuksia. Mutta meissä 
hämäläisissä on se hyvä puoli, että kun me toimeen tartumme, me yleensä viemme homman loppuun asti. 
 
KUNNIAMAININTA 
 
Henkilökohtaisen kunniamaininnan annan vielä Savon Sanomien toimitukselle, joka on sadan työntekijän 
työpaikka Kuopiossa. 
 
Perustelut: 
Savon Sanomien toimitus on julistautunut kesällä 2010 savuttomaksi työpaikaksi.  
 



Kuten Savon Sanomien toimituksen hakemuksessa sanotaan: ”Media-alalla on tapahtunut parin 
vuosikymmenen aikana erittäin voimakas muutos kohti savuttomuutta. Vielä 1980-luvulla työpaikoilla saattoi 
leijailla sankka tupakan savu. Nykyisin ilma on raitis, eikä passiivistakaan tupakointia tapahdu.” 
 
Omasta ja karvaasta kokemuksesta tiedän, että hakemuksen havainto 1980-luvulta pitää täysin paikkansa. 
 
Savon Sanomien toimituksen päätös täydellisestä savuttomuudesta ei ole ollut helppo päätös 
toimitusympäristössä, jossa tupakointiperinne on pitkä. Nostan hattua.  
 
 


