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Talouskomissaari luottaa savuttomien työpaikkojen vetovoimaan 

Savuttomuus merkitsee talouskomissaari Olli Rehnille ennen kaikkea oikeutta 
elää puhtaassa ilmassa ja puhtaassa ympäristössä. Hänen mukaansa siitä tulee 
hyvä mieli, koska savuttomuus on arvokasta myös kansakunnan taloudellisen 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.  Tämänkin vuoksi komissaari Rehn pitää 
kunniatehtävänään olla Paras Savuton Työpaikka -kilpailun tuomarina. 

Komissaari Rehn pitää Suomen tupakkapolitiikkaa onnistuneena, koska 
tupakointia on pystytty merkittävästi vähentämään muuan muassa julkisilla 
paikoilla ja myös yksilötasolla, joka on lopulta ratkaisevaa. Suomi on ollut 
tupakkapolitiikkaan ja tupakointiin liittyvässä tutkimustyössä Euroopan ja jopa 
maailman kärjessä. Sen takia komissio kuuntelee suomalaisia asiantuntijoita.  

Kansanterveyskin kilpailukyvyn perusta 
Kansanterveys on merkittävä tekijä komissaari Rehnin mielestä myös EU:n talouden kehittymisessä 
myönteiseen suuntaan. 
– Kun joudutaan tehostamaan julkisen sektorin toimintaa ja parantamaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluiden tuottavuutta, yksi parhaista välineistä sosiaali- ja terveysmenojen 
supistamiseen on kansanterveyden kohentaminen ja oman perusterveydenhuollon ylläpitäminen. 
Korostaisin ehkäisevän terveyspolitiikan merkitystä, koska siinä kiinnitetään huomiota koko kansan 
terveyteen eikä ainoastaan sairauksien hoitamiseen. 

Euroopan unionin jäsenmaissa tupakkakysymykset eivät ainoastaan liity tupakointia rajoittavaan 
lainsäädäntöön, vaan muutamissa jäsenmaissa myös viljellään tupakkaa. Tähän perustuen 
tupakkateollisuus painottaa tupakan käytön rajoituksia harkittaessa että säätely vie työpaikkoja, 
yritykset kaatuvat ja työttömyys lisääntyy.  
– Tupakanviljelijöille pyritään etsimään alue- ja maatalouspoliittisten toimien avulla vaihtoehtoisia 
tuotannonmuotoja. Kun katsotaan tupakoinnin vaikutuksia kokonaisuutena, on selvää että kielteiset 
yhteiskunnallis-taloudelliset vaikutukset ylittävät moninkertaisesti tupakkateollisuuden väittämät 
myönteiset vaikutukset.  

Savuttomat työpaikat parantavat toiminta- ja kilpailukykyä 
Työpaikan savuttomuudessa komissaari näkee hyötyjä. – Se vähentää yksittäisten työntekijöiden 
sairastumisriskiä, mutta myös parantaa työpaikkojen fyysistä ja henkistä ilmapiiriä. Savuton työpaikka 
voi olla myös imagokysymys ja esimerkkinä muille alan yrityksille. Se kertoo siitä, että yrityksissä 
kiinnitetään huomiota terveyteen. Terve sielu terveessä ruumiissa pätee myös yritykseen. Kun 
yrityksen henkilöstön terveydestä huolehditaan, se näkyy yrityksen toimintakyvyssä. 

Kilpailukyvyn nostamiseen ei ole mitään yksittäistä ihmelääkettä, mutta sekä kansanterveys yleisesti 
että savuttomat työpaikat tukevat myös taloudellisesti terveen Euroopan rakentamista.   

Kysymyksestä, olisiko oikeus tupakoida kuitenkin yksilön perusoikeus, komissaarilla on selkeä 
näkemys.   
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– Ihmisellä pitää olla vapaus valita sellaisissa asioissa, jotka eivät haittaa muiden ihmisten elämää tai 
aiheuta yhteiskunnalle kohtuuttomia kustannuksia. Tupakointi vaikuttaa hyvin kielteisesti yksilön 
terveyteen ja siitä koituu koko yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia, jotka maksetaan verovaroista. 
Tämä puoltaa säädöksiä tupakoinnin rajoittamiseksi sekä ohjaamaan verotusta siten, että tupakointi 
vähenee.  
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