
Merja Ylä-Anttila: 
Savuttomuus vaikuttaa positiivisesti työpaikan henkeen 
 
Paras Savuton Työpaikka -kilpailuun osallistuvien yritysten ja yhteisöjen savuttomuustyön 
ennakkoluulottomuus ja ideat yllättivät tuomariksi kutsutun MTV3:n vastaavan päätoimittajan Merja 
Ylä-Anttilan. Savuton Suomi 2040 -hankkeeseen kuuluva kilpailu järjestettiin nyt kolmatta kertaa. 
 
Paras Savuton Työpaikka -kilpailu oli innostanut siihen osallistuvia työpaikkoja etsimään mitä erilaisempia 
keinoja savuttomuuden edistämiseksi.  
 
– Työpaikoilla oli tehty kivoja juttuja. Oli positiivinen yllätys, miten osallistavia savuttomuuden tukemisen 
tavat olivat. Ylhäältä ei vain ilmoitettu savuttomaksi työpaikaksi muuttumisesta, vaan ihmiset oli otettu 
mukaan miettimään aktiivisia toimenpiteitä sen edistämiseksi. Tällainen vaikuttaa työpaikan henkeen, 
Merja Ylä-Anttila arvioi puhelimessa.  
 
Hän huomautti, että savuttomuuskeskustelusta unohtuu usein tupakointiin perinteisesti liittyvä 
sosiaalisuus.  
 
– Työpaikoilla tarvitaan hengähdyksiä ja yhteisiä hetkiä. On huolehdittava, että yhteisiin taukoihin ei liity 
tupakkaa, vaan löydetään muita tapoja ylläpitää sosiaalisia suhteita.  
 
Voitto Lappeenrantaan 
 
Merja Ylä-Anttila valitsi kilpailussa palkittaviksi eri tyyppisiä työpaikkoja. Voittajaksi hän nimesi 
Lappeenrannan kaupungin siellä tehdyn savuttomuustyön laajuuden ja vaikuttavuuden vuoksi.  
 
– Työ on ollut pitkäjänteistä ja systemaattista, ja sitä on tehty monella tasolla. Heillä on ennakkoluulottomia 
ja rohkeita, mutta toimivia ideoita kuten savuton Pohjolankatu, Ylä-Anttila kuvaili. 
 
Lappeenrannassa eri tahot ja yhteisöt ovat tehneet monenlaista yhteistyötä savuttomuuden puolesta.  
– Hienoa, että ihmiset ovat laittaneet itsensä likoon.  
 
Muut kilpailussa palkitut työpaikat olivat tukkukauppa EL-Parts ja Napapiirin ylä-aste Rovaniemeltä.   
 
– Tukkukaupassa positiivista oli se, että miesvaltaisessa työpaikassa on onnistuneesti viety läpi 
tupakoimattomuutta tukeva toimintamalli ja päästy hyvään lopputulokseen. 36:sta työntekijästä enää 
kuusi  tupakoi. Heistäkin kaksi on aloittanut lopettamista tukevan lääkityksen, Ylä-Anttila kertoi.  
 
Hän pitää hienona, että tupakoimattomuuden tavoittelu johtaa yrityksessä näin suuriin ponnistuksiin.   
– Työntekijöitä kannustettiin savuttomuuteen eri tavoin ja yrityksen johto toimi siinä esimerkkinä. 
Tukkukaupan onnistuminen savuttomuudessa kertoo siitä, että myös miesvaltaiset alat voivat lähteä 
tavoittelemaan sitä rohkeasti.  
 
Napapiirin yläaste Rovaniemeltä teki Merja Ylä-Anttilaan vaikutuksen yhteistyöhakuisuudellaan.  
– Kaikki lähtee yhteistyöstä. Mukana ovat olleet monet koulua lähellä olevat toimijat, ja yläaste itse 
osallistuu smokefree -kilpailuihin.  
 
Oppilaitoksen toiminta on erityisen ansiokasta, kun huomioidaan viimeaikainen keskustelu koulujen 
käyttäytymissäännöistä ja opettajien oikeudesta puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin tai oppilaiden 
käytökseen. 
 



– Tupakointi on yksi näistä asioista. Vaikka koulun alueella ei saisi tupakoida, siihen on ollut vaikea puuttua 
- ja onko aina edes jaksettukaan. Napapiirin yläaste antaa hyvän esimerkin siitä, miten fiksulla tavalla asian 
voi hoitaa. Esimerkin voima puhuttelee. 
 
Työpaikkakilpailu edistää savuttomuutta  
 
Merja Ylä-Anttila pitää Paras Savuton Työpaikka -kilpailujen kaltaisia toimia merkityksellisenä 
savuttomuuden edistämisessä.  
 
– Kaikki ponnistelut asian hyväksi huomioidaan ja kilpailun työpaikoille tuoma tunnustus tuntuu varmasti 
hyvältä, Ylä-Anttila arvioi.  
 
Hän uskoi asian esillä olemisen edistävän savuttomuutta.  
– Siitä mistä puhutaan, synnyttää varmasti myös tekoja antamalla ideoita ja toimintamalleja toisille. 
 
Hän esitti, että kilpailun voittajat voisivat haastaa mukaan kilpailuun toisia työpaikkoja ja kouluja.  
– Näin saataisiin hyvät käytännöt kiertämään. 
 
Ylä-Anttila on huomannut, että savuttomuudessa on tapahtunut suuria edistysaskeleita kymmenen viime 
vuoden aikana. Hän ei pidä mahdottomana edes sitä,  etteikö Suomi voisi olla savuton vuonna 2040. 
 
– Mitään ei saa, jos ei aseteta tavoitteita ja lähdetä sitä intomielellä toteuttamaan. Ei kannata ajatella niin 
päin, onko jokin mahdollista. On se, jos niin halutaan. Miksipä ei reilun parinkymmenen vuoden kuluttua 
tässä voitaisi olla jo pitkällä, Ylä-Anttila pohti.  
 
Median esimerkki vaikuttaa 
 
Merja Ylä-Anttila on huomannut, miten medialla on oma roolinsa imagon rakentajana myös 
savuttomuusasioissa. 
– Julkinen tupakointi on nykyisin harvinaista, eikä kukaan enää halua missään haastattelutilanteessa 
tupakoida.  
 
Myös toimituksen maailmassa savuttomuuden merkitys on muuttunut. 
– Toimittajakulttuuriin perinteisesti kuulunut tupakointi on nykyisin huomattavasti vähentynyt. Ennen 
vanhaan kirjoituskonetta hakattiin yhdellä kädellä, toisessa kädessä sauhusi nortti.  
 
Merja Ylä-Anttilan oli helppo lupautua Paras Savuton Työpaikka -kilpailun tuomariksi. 
– Minua kiinnostavat työhyvinvointiasiat, koska ne vaikuttavat positiivisesti työpaikan henkeen.  
 
Hän kertoo, että MTV3:ssa työelämän kehittämisasiat ovat vahvasti esillä. 
– Meillä on Pöllölaakson työkykyä ja varhaista puuttumista edistävä Työkaveria ei jätetä -
hanke.  Savuttomuus on yksi osa työpaikan hyvinvointia.  
 
 
  
 
 


