
 
 
        
    TAUSTATIETOA   

Paras Savuton Työpaikka -kilpailu 
 
Valtakunnallinen Paras Savuton Työpaikka –kilpailu  on osa Savuton Suomi 2040  
–hanketta. Ensimmäinen valtakunnallinen Paras Savuton Työpaikka –kilpailu 
järjestettiin  
vuonna  2011.  
 
Kilpailun avulla tuetaan työpaikkojen savuttomuutta ja ponnisteluja savuttomuuden 
edistämiseksi.   Savuton työpaikka ilmentää, että työnantaja arvostaa työntekijöitään 
sekä haluaa ylläpitää ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja työssä jaksamista. 
Taloudelliset ja työhyvinvoinnin edut hyödyttävät niin työntekijöitä kuin 
työnantajiakin. 
 
Vuosittaiseen kilpailuun on mahdollista osallistua, vaikka työpaikka olisi vasta 
savuttomuuden alkutaipaleella, mutta yhteisö motivoitunutta ja lähtenyt aktiivisesti 
viemään savuttomuutta eteenpäin. Tärkeää on, että tupakointiin liittyvät ongelmat 
ratkaistaan hyvin, yhteistyö toimii ja henkilökunta otetaan mukaan suunnitteluun.   

Kilpailussa asetetut kriteerit savuttomalle työpaikalle ovat seuraavat: 
 

1) tupakkalain määräämissä sisä- ja ulkotiloissa ei tupakoida (tupakkalain 12§);  
2)  työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on  

sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauas rakennuksesta, jotta 
tupakansavu ei pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin; 

3)  tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen 
ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi lukuun ottamatta lakisääteisiä ja 
työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja; 

4)  työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia; 
5)  tupakkatuotteita ei myydä työpaikalla; 
6)  tupakoivaa henkilökuntaa kannustetaan ja tuetaan tupakoinnin 

lopettamisessa;  
7)  työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton 

 
 
Palkitut 2011 ─  2013 
 
2011  
Tuomarina professori Esa Saarinen 



 
1.  Helsingin kaupunki 
2. Kuljetusliike V.J.Salonen, Tampere 
3. (jaettu sija) Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli –projekti / Kainuun 
maakunta-kuntayhtymä 
3. (jaettu sija) Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio, Iisalmi, Varkaus 
 
2012 
Tuomarina toimittaja Unto Hämäläinen 
 
1. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio, Joensuu 
2. Pauligin Vuosaaren Paahtimo, Helsinki 
3. Kolhon laminaattitehdas, Mänttä-Vilppula 
 
Tuomari Unto Hämäläisen henkilökohtainen kunniamaininta 
Savon Sanomien toimitus, Kuopio 
 
2013 
Tuomarina vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila 
1. Lappeenrannan kaupunki 
2. EL-Parts Oy, Vantaa 
3. Napapiirin yläaste, Rovaniemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savuton Suomi 2040 ─hanke  
Savuton Suomi 2040® -hanke toimii aktiivisesti savuttomuuden edistämiseksi ja tukee 
tupakkalainsäädännön kehitystä kohti tupakatonta Suomea.  
 
Savuton Suomi 2040® ─hankkeen taustalla vaikuttavat tahot  
Allergia- ja Astmaliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Filha ry, Hengitysliitto ry, HYKS – 
Sydän ja keuhkokeskus, Kirkkohallitus, Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto, Savuton kunta 
-hanke, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 
Suomen ASH (Action on Smoking and Health) ry, Suomen keuhkolääkäriyhdistys ry, Suomen 
Sydänliitto ry, Suomen Syöpäyhdistys ry, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja 
organisaatiot ry STESO, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos. 


