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siaalinen markkinointi, jonka avulla voidaan edistää henkilöstön terveyttä. 
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The study examines the effect of smoking on well-being, and identifies smoke-free so-
lutions in the work desired by the staff. The study discoloses how smoking appears in 
the perceived occupational well-being; what kind of support, the personnel of the or-
ganization wish to gain to reduce smoking, how smoking is shown in sick leaves, and 
what forms of support in the organization could be introduced for promotion of a  
smoke-free work environment.  Corporation X will be introduced to one approach to 
health promotion, social marketing, which can be used to promote the health of the 
staff.  

The study was conducted during 2013 and data were collected in February – May 
2013. The target group was the permanent staff (289 persons) of corporation. The 
methods used in the investigation were qualitative and quantitative. The quantitative 
survey was sent to 289 employees members, of whom 203, or 70 % responded by the 
deadline. An electronic questionnaire was made using the Webropron program, and 
the results were calculated using frequencies, percentages, and cross-tabulations. 
There were a total of 31 questions, and four of them were open-ended questions. For 
group focused interviews 28 representatives of the staff were interviewed. Four the-
matic interviews were conducted in April – May 2013, in Vantaa, Kotka, Jyväskylä, 
and Helsinki. Statistics and files from 2012 were also used in the research. The re-
search data analysis was a content analysis.   

As a results of the research it can be concluded that smoking has a significant impact 
on the well-being of the entire staff. The study shows that smoking affects essential 
structures of the work, such as, work organization, management, and customer satis-
faction. For a smoke-free work environment, an agreement with Savutonhoito pro-
gramme is proposed as a support activity to increase occupational health care. The 
work motivation can be increase as well as group-based support for the organiza-
tion of the staff. For a smoke-free work environment, an agreement with 
Savutonhoito programme is proposed as a support measure to increase occupational 
helth care. Also respondents wish to have measures maintaining work ability and 
group-based support. By using social marketing methods, it is possible to influence 
people to change their behavior cost-effectively and in a comprehensive manner. The 
mode of operation can be affected by individuals, and the community-level behavior.  
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1 JOHDANTO 

Tupakointi on merkittävin estettävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Suomessa kuo-

lee vuosittain noin 5000 – 6000 ihmistä tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Lähes vii-

dennes Suomalaisista tupakoi päivittäin. Vuonna 2011 Suomalaisista naisista tupakoi 

15 % ja miehistä 22 %. Tupakointi on suomessa kansanterveysongelma. Tupakan ai-

heuttamat kuolleisuus, sairastavuus sekä terveydenhuoltokustannukset ovat korkeat. 

Tupakkatuotteet aiheuttavat vaikean riippuvuuden ja lukuisia sairauksia. Yksilön kan-

nalta tupakoinnin aiheuttama riski kuolla tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin on 50 

% todennäköisempää kuin tupakoimattomilla. Tämä riski nostaa tupakoinnin tervey-

den edistämisen tärkeimmiksi asioiksi. (Helakorpi, Raisamo, Holstila & Heloma 2012, 

11 – 12.) Tärkeimpiä tupakoinnin vähentämiseen liittyviä toimia ovat hinta ja veropo-

litiikka, savuttomat elinympäristöt, mainonnan kieltäminen, saatavuuden rajoittaminen 

ja savuttomuuden viestintä. (Heloma, Helakorpi, Danielsson, Vartiainen & Puska 

2012, 25.) 

Savuton Suomi 2040 –seminaarissa 30.5.2013 tupakkapoliittisen työryhmän tiedot-

teessa katsottiin, että tupakkalaissa 2010 asetettu tavoite tupakkatuotteiden käytön 

loppumisesta, voidaan saavuttaa jo vuonna 2030 eli kymmenen vuotta aikaisemmin 

kuin alkusuunnitelmissa prosessia kuvattiin. Professori Pekka Puska toteaa toukokuun 

seminaarissa omassa puheenvuorossaan, että Suomi on kansainvälisessä eturintamassa 

tupakkatuotteiden käytön lopettamisessa. Vastaavan tavoitteen ovat tehneet Uusi-

Seelanti ja Skotlanti. (Puska 2013.) 

Työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen ovat työntekijöiden 

terveyden, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen keskeiset lähtökohdat. Tupakointi 

vaikuttaa koko elimistöön ja lisää riskiä sairastua lukuisiin hengityselin-, sydän-, ve-

risuoni-, ja syöpäsairauksiin. Tupakointi on syynä vuosittain yli 2000 työikäisen ihmi-

sen kuolemaan Suomessa (Sandström, Leppänen & Simonen 2009). Tupakoinnin lo-

pettamisella saavutetaan välittömiä terveyttä edistäviä vaikutuksia. Työpaikan savut-

tomuus on koko työyhteisön etu. Savuttomuus työyhteisössä saavutetaan koko henki-

löstönä. Yhdessä siihen osallistuvat siis tasapuolisesti niin tupakoimattomat kuin tu-

pakoinnin lopettavatkin. Työnantajan kannalta savuttomuus tuo arvoa niin imagoon 

liittyen kuin taloudellisesti sairauspoissaolojen ja menetetyn työajan kustannuksina. 

Tupakkalaki velvoittaa työnantajia myös ryhtymään toimenpiteisiin tupakoinnin vä-
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hentämiseksi, sekä suojelemaan työntekijöitään tupakansavulta. Työnantajaa vaadi-

taan myös edistämään työympäristön ja työn terveellisyyttä. Suomalainen tupakkapo-

litiikka on monien toimenpiteiden kokonaisuus. Tupakkalain (1976/693) tavoite on 

lopettaa tupakkatuotteiden käyttö. Tähän pyritään lainsäädännöllä, ehkäisemällä nuor-

ten tupakoinnin aloittamista, tukemalla tupakoinnin lopettamista, sekä vahvistamalla 

savuttomia ympäristöjä eri keinoin. (Jääskeläinen 2011, 10.) Savuton Suomi 2040 ja 

Savuton Työpaikka –hankkeet ohjaavat ja antavat suosituksia niin kunnille, sairaan-

hoitopiireille kuin yrityksillekkin tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakoinnin vähene-

minen 10 prosentilla vuosittain mahdollistaa saavuttamaan Savuttoman Suomen 

vuonna 2030. (Puska 2013.) 

Yritys X on palveluorganisaatio, joka tuottaa itsenäistä elämää tukevia palveluja eri-

tyistä tukea ja apua tarvitseville ihmisille. Yritys X työllistää noin 350 työntekijää. 

Suurin ammattiryhmä ovat sosiaali- ja terveysalan- työntekijät, lähihoitajat, sosiono-

mit, sairaanhoitajat jne. Yritys X on arvojohdettu organisaatio. Arvoina ovat vuodesta 

2006 olleet ihmisen kunnioitus, ammatillisuus ja turvallisuus. Henkilöstöpäällikkö 

Yritys X:stä kertoo, että Yritys X:n strtegisena tavoitteena on olla hyvä ja haluttu 

työnantaja, joka panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin (Kautto 2013). Henkilöstön 

hyvinvointiin käytetään paljon resursseja, niin laajan työterveyshuollon puitteissa kuin 

tyky-päivien, kehittämispäivien, tyky-seteleiden sekä opiskelijarahojen ohjaamisen 

kautta. Yritys X:n  henkilöstöstrategiassa painopisteiksi on noussut henkilökunnan 

työhyvinvoinnin nostaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen sovitulle tasolle. 

Savuton työpaikka- hankkeen toteuttaminen on osatavoite tässä suuremmassa koko-

naisuudessa. (Kautto 2013.) Tässä kehittämishankkeessa kehitetään malli Yritys X:lle 

savuttoman organisaation toteuttamiseen ja tutkitaan henkilöstön tarvitsema tuen tarve 

tupakoinnin lopettamiseen ja mietitään mahdollisia kannusteita savuttomuuteen.  

Hankkeella on johdon tuki, joten myös johtamisen osuutta matkalla savuttomaan or-

ganisaatioon selvitetään. Yhdessä työterveyshuollon kanssa on hyvä suunnitella tarjot-

tavat tukimuodot, joilla savuttomuuteen tuetaan ja motivoidaan, sekä kuinka tupakoi-

mattomuutta seurataan ja arvioidaan. Yritys X:n johtoryhmä on sitoutunut hankkee-

seen ja nimennyt hankkeelle työryhmän, johon kuuluvat henkilöstöjohtaja, kehittä-

mispäällikkö sekä palveluvastaava (yamk opiskelija) Tiina Apajasaari. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää savuttoman organisaation edut ja hyödyt henkilökunnan ja or-

ganisaation näkökulmasta, sekä selvittää henkilökunnan toivomat tuki ja kannuste-
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muodot tupakoinnin lopettamiseen. Kehittämistyö luo prosessikuvauksen, jolla savut-

tomuus voidaan toteuttaa. Mallin avulla voidaan myös seurata ja arvioida savutto-

muutta toimintayksiköissä tulevaisuudessa. 

 

2 TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TYÖELÄMÄSSÄ 

Kansainvälinen tupakkasopimus WHO FCTC on ensimmäinen puitesopimus, joka 

keskittyy kansanterveyteen. Se asettaa maailmanlaajuiset periaatteet tupakkatuotteiden 

käytön vähentämiselle (WHO Framework Convention on Tobacco Control 2003). 

Suomi on ratifioinut tämän sopimuksen vuonna 2005 (Tupakkasopimus tutuksi 2011, 

3). 

Terveyden edistäminen työpaikoilla nostaa esiin työpaikkojen hyvät toimintatavat tu-

kea terveyttä ja työkykyä sekä kannustaa hyvään terveyskäyttäytymiseen. Työterveys-

huolto toimii asiantuntijaroolissa työpaikkojen tukena edistämässä terveyttä ja työky-

kyä. Vaikka terveyden edistäminen ei ole työpaikan perustehtävä, on niin työnantajan 

kuin työntekijän intressien mukaista ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja terveyttä ko-

ko työuran ajan.  (Husman & Liira 2010, 196 – 197.) Terveyden edistämisen aree-

noiksi käsitetään ihmisen terveyttä edistävät paikat ja yhteisöt, kuten koulut, työpai-

kat, kunnat, kaupungit ja sairaalat jne.  Näiden kehittyminen terveyttä tukeviksi pai-

koiksi edistää väestön terveyden parantumista. (Husman & Rautio 2010, 171.) 

Työntekijöiden keskeisiä toimintakyvyn ja terveyden alentajia ovat alkoholin liikaku-

lutus, tupakointi, epäterveellinen ravinto ja liikunnan puute sekä ylipaino. Nämä riskit 

ovat yhteydessä kansansairauksiin ja aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia. Kun työssä 

oleva väestö ikääntyy ja terveyden ongelmat kasvavat, tarvitaan uusia lähestymistapo-

ja ja malleja jo tiedossa olevien riskien hoitoon. (Husman & Liira 2010, 199 – 201; 

Helakorpi, Paavola & Prättälä & Uutela 2009, 1.) 

Tupakkalain muutos tehtiin vuonna1995 rajoittamaan tupakointia työpaikoilla. Tupa-

kointi on sallittu ainoastaan erillisessä tupakointitilassa, josta tupakansavu ei saa levitä 

työpaikan muihin tiloihin. Suurimman vaikutuksen työpaikkatupakoinnin kieltäminen 

sai aikaan ravintolatyössä. Tupakoimattomien työntekijöiden päivittäinen altistuminen 

työpaikan tupakansavulle väheni vuosina 1985–2010 miehillä 48:sta seitsemään pro-
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senttiin ja naisilla 28:sta 3,5 prosenttiin. Suurin muutos tapahtui vuosien 1994 ja 1995 

välillä, jolloin tupakkalain muutos tuli voimaan.  (Jääskeläinen 2011, 5.) Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2008 tutkimuksen mukaan 77 % päivittäin tupakoivis-

ta miehistä ja 86 % naisista, oli huolissaan tupakoinnin vaikutuksesta omaan ter-

veyteensä. Miehistä ja naisista reilusti yli puolet ilmaisi halunsa lopettaa tupakoinnin. 

(Helakorpi, Paavola, Prättälä & Uutela 2009, 6.)  

Yritys X:N henkilöstöstrategiassa nostetaan esiin henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 

monin eri tavoin. Vuoteen 2016 tehty strategia nostaa esiin varhaisen työkykyriskin 

tunnistamisen ja hallinnan, fyysisen ja psyykkisen työturvallisuuden kehittämisen ris-

kienkartoituksen avulla sekä henkilöstökyselyjen tulosten hyödyntämisen henkilökun-

nan työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Erityisesti johto on kiinnittänyt huomiota tavoittei-

den ja strategioiden kohdalla sairauspoissaolojen vähentämiseen ja seuraamiseen. Yri-

tys X:ssä on käytössä Elinkeino elämän keskusliiton -malli työhyvinvoinnin tukemi-

seen. (Yritys X: n henkilöstöstrategia.) Tällä tutkimuksella saadaan lisää tietoa henki-

lökunnan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksessa nostetaan esiin kei-

noja ja tukimuotoja, joilla voidaan vähentää tupakointia ja parantaa henkilöstön ter-

veydentilaa sekä työhyvinvointia.  

Suomi on ollut tupakkapolitiikan edelläkävijämaita maailmassa aina vuodesta 

1976 alkaen, jolloin säädettiin laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 

(693/1976). Tupakkalaki tuli voimaan vuonna 1977, ja siihen liittynyt mainontakielto 

vuotta myöhemmin. Vuoden 1976 tupakkalaissa säädettiin mainontakiellon 

lisäksi, että savukeaskeihin ja tupakkatuotteisiin tuli pakollinen varoitus tupakoinnin 

vaarallisuudesta terveydelle. Laissa määriteltiin myös haitallisten aineiden maksimira-

jat ja rajoitettiin tupakointia kouluissa ja julkisissa tiloissa. Lisäksi tupakkatuotteiden 

myynti alle 16-vuotiaille kiellettiin. Tupakkaveron tuotosta 0,5 prosenttia säädettiin 

käytettäväksi tupakoinnin vähentämistyöhön. (Heloma, Helakorpi, Danielsson, Varti-

ainen & Puska 2012, 24.)  Perustuslain (731/1999) 19, ja 20. §:n mukaan julkisen val-

lan on edistettävä terveyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus terveelli-

seen ympäristöön. Tupakoimattomuuden edistäminen ja savuttomien tilojen järjestä-

minen ovat esimerkkejä toimivasta ja tuloksellisesta julkisen vallan terveyden edistä-

mistoiminnasta. Tupakkalain uudeksi tavoitteeksi 2010 asetettiin tupakkatuotteiden 

käytön loppuminen Suomessa. (Tupakkalaki 20.8.2010/698 1. §) Tavoitteeseen pyri-

tään ehkäisemällä erityisesti lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamista. Suomi on en-
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simmäinen maa, jossa tupakoinnin loppuminen on kirjattu lain päämääräksi. (Puska 

2013.)  Työterveyshuollolla (Työterveyslaki 1383/2001, 2. luku 4 §.) tarkoitetaan 

työnantajan järjestämää työterveyshuollon ammattihenkilöstön toimintaa. Työterveys-

huollolla edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Työnantajan velvollisuus järjestää työ-

terveyshuolto on lakisääteinen mutta paikallisilla sopimuksilla sopimukseen voidaan 

liittää myös sairaanhoitoon liittyviä tehtäviä. Työsuojelun ja työterveyshuollon tarkoi-

tuksena on aikaansaada ja ylläpitää työturvallisuutta, työterveyttä sekä hyvinvointia 

työssä ja työyhteisössä. (Työterveyslaki 1383/2001.) Työntekijän ja koko työyhteisön 

terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttaa työnhallinta, ihmissuhteet sekä työympäristön 

turvallisuus ja terveellisyys. Hyvä johtaminen ja henkilöstön työsuojeluosaaminen tu-

kee toiminnan laatua ja tulosta. (Lindström 2006, 24.) 

Työpaikan savuttomuutta säätelevät valtioneuvoston päätös ympäristön tupakansavus-

ta, tupakka-, työturvallisuus-, työsuojelu-, terveydensuojelu-, sekä työterveyshuoltola-

ki.  Työturvallisuuslain (738/2002) ja tupakkalain (693/1976) tavoitteena on ihmisille 

myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön 

loppuminen. Työturvallisuuslain 8. § velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöi-

den turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, 

työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön kuin myös työntekijän henkilökohtaisiin 

edellytyksiin liittyvät seikat. Työturvallisuuslain 9. § määrää että työnantajalla on ol-

tava työsuojelun toimintaohjelma, jonka tehtävänä on turvallisuuden ja terveyden 

edistäminen ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen. Sen tulee sisältää työpaikan 

työolojen kehittämissuunnitelma ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. 

Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden yllä-

pitäminen ja edistäminen sekä ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympä-

ristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). 

Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta tervey-

denhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä joka voi vähentää väestön 

tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä. Työterveyshuoltolaki (1383/2001) säätää 

työnantajan tehtävää järjestää työterveyshuolto sekä työterveyshuollon sisältöä ja to-

teutusta. Lain tavoitteena on edistää työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yh-

teisvoimin, niin työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä kuin työn ja työ-

ympäristön turvallisuutta ja terveellisyyttä. Lain tavoitteena on myös edistää työnteki-

jöiden terveyttä, sekä työ- ja toimintakykyä uran eri vaiheissa. Valtakunnallisista ja 
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alueellisista tupakoinnin vähentämistä tavoittelevista toimista vastaavat terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos sekä alueviranomaiset. Näiden kautta valistetaan ja koulutetaan 

valtion ja kunnan viranomaisia tupakoinnin aiheuttamista terveysvaaroista ja -

haitoista. (Tupakkalaki 13.8.1976/693, 14 §.) Tupakoinnin vähentämiseksi tärkeänä 

linkkinä toimii terveydenhuollon ammattihenkilöstö (Tupakkalaki 13.8.1976/693, 23 

§). Tupakkalain toteutumista valvoo työsuojeluviranomainen osana työsuojeluvalvon-

taa (Pennanen, Patja, & Joronen 2006, 14). 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa joka on voimassa 1.2.2012 – 

28.2.2014 on työaika järjestetty yhtäjaksoiseksi lukuun ottamatta puolen tunnin ruoka-

taukoa. Paikallisella sopimuksella voidaan sopia ruokatauon pituudeksi yksi tunti. Jos 

työntekijällä on oikeus poistua ruokatauon aikana työpaikalta esteettömästi, ei ruoka-

taukoa lasketa työajaksi. Työajan ulkopuolella (esim. ruokatunti jolloin poistutaan 

työpaikalta) työntekijällä on oikeus tehdä omia valintojaan. Työntekijä joka ei voi 

poistua työpaikalta ruokatauon aikana, on oikeutettu 20 min ruokataukoon. Tällöin 

työnantaja voi määrittää mitä asioita työntekijä voi tehdä työaikanaan.  

 

3 TERVEYDEN EDISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja erojen kaventaminen säästää rahaa. Kun 

kansanterveys saadaan kehittymään myönteisesti ja terveyserot väestöryhmien välillä 

kapenevat, on tällä hyvä vaikutus terveydenhuollon menoihin tulevaisuudessa. Jos ko-

ko väestön terveydentilanne saataisiin korkeasti koulutettujen tasolle, säästäisi se ter-

veydenhuollon menoja yli miljardi euroa nykyhetken hintatasolla. Ilman muutoksia 

kansanterveydessä terveydenhuoltomenot kasvavat koko ajan. Terveyden edistämi-

seen ja sairastavuuden vähentämiseen kohdistetuilla toimenpiteillä on siis valtaavia 

kustannusvaikutuksia. (Kiiskinen, Vehko, Matikainen, Natunen & Aromaa 2008.) 

Pelkkien suorien kustannusten laskemisen lisäksi täytyy ottaa huomioon tupakoinnin 

aiheuttamat inhimilliset haitat: vuosittain Suomessa kuolee 5000 - 6000 ihmistä tupa-

koinnista johtuviin sairauksiin. Tupakoinnin vähäinenkin väheneminen väestötasolla 

tuottaa merkittäviä terveyshyötyjä ja kustannussäästöjä.  

Terveyden edistämisen kustannusten vaikuttavuutta voidaan helpoiten tutkia tervey-

denhoito- ja sairauspoissaolo kustannusten mittareilla. Sen sijaan tuottavuuden ja työ-
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suoritusten yhteyden tutkimiseen ei ole vakiintuneita tutkimusmenetelmiä ja näin tu-

loksia on vaikeampaa vertailla terveyden edistämisen näkökulmasta. Terveyden edis-

tämiseen liittyvillä interventioilla on saatu aikaan positiivisia talousvaikutuksia ter-

veydenhuoltokustannuksiin sekä sairauspoissaolojen vähenemiseen. Parhaita tervey-

denedistämishankkeita näyttää olevan varhaisen depression havaitseminen, selkävai-

voihin liittyvät lihasvoimaharjoittelu, tupakoinnin lopettaminen, stressinhallinta, in-

fluenssarokotus ja hoidonohjaus lievien terveysongelmien hoidossa. (Husman & Liira 

2010, 202 – 203.) Tupakoinnin aiheuttamien ja pahentamien sairauksien hoito tuottaa 

yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia, joiden tarkka arviointi on vaikeaa. Vuonna 

2004 eräiden tupakoinnista johtuvien sairauksien (keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä, 

sydäninfarkti) välittömät terveydenhuollon hoitokustannukset on Suomessa arvioitu 

246 miljoonaksi euroksi. Kustannuksista säästyisi 85 %, jos kaikki tupakoitsijat lopet-

taisivat tupakoinnin. (Sandströn, Leppänen & Simonen 2009.)  

Suomen ASH ry:n mukaan kansainvälisiä työpaikkatupakointia koskevia tutkimuksia 

hyödyntäen on arvioitu, että suomalaiselle työnantajalle koituu vuodessa 925 euron 

kustannus tupakoivaa työntekijää kohden. Tämän kulun lisäksi sairauspoissaolojen 

kulut ja sosiaaliturvamenot lisäävät työnantajan kustannuksia 252 euroa vuodessa tu-

pakoivaa työntekijää kohti. Lisäksi on arvioitu, että yhden tupakka-askin päivässä 

polttava työntekijä käyttää taukoihin keskimäärin 17 työpäivää vuodessa. (Reijula, 

2004.) Yrityksien tulee tehdä tulosta, siksi työkyky- ja työhyvinvointijohtamisesta pu-

huttaessa ei voi ohittaa talouskysymyksiä. Ajan ja rahan käyttäminen työkyky- ja työ-

hyvinvointi johtamiseen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin vähäisempinä sai-

raudenhoitokuluina, alentuneina työkyvyttömyyskustannuksina ja parantuneena tuot-

tavuutena. Tehtyjä toimenpiteitä on seurattava ja arvioitava niiden tuloksellisuutta ja 

kustannustehokkuutta. Tämä edellyttää etukäteen sovittujen luotettavien mittarien 

käyttöä sekä tulosten säännöllistä raportointia yrityksen johdolle, ei pelkästään työter-

veyshuollolle tai henkilöstöhallinnolle. (Johda työkykyä, pidennä työuria, 2011.) Ter-

veyden, 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 tupakoimatto-

mia. Kun lopettamista yrittävät saavat tukea, pystyy jopa kolmannes lopettamaan tu-

pakointinsa. (Helakorpi, Paavola, Prättälä & Uutela 2009, 12.) 

 



  13 
 

 

4 TUPAKOINNIN KEHITYS EUROOPASSA JA SUOMESSA 

Tupakointi on vähentynyt selkeästi 1990 luvun aikana Suomessa, mutta lasku tupa-

koinnin vähenemiseksi on tasaantunut1995 jälkeen, kun taas EU-maissa tupakoinnin 

voimakkaat laskut ovat tapahtuneet 2000 luvulla. Ruotsissa on aina tupakoitu vähem-

män kuin Suomessa ja myös Iso-Britannia on saanut laskettua tupakointiaan alhai-

semmaksi kuin Suomi. Kuvassa 1 on esitetty Euroopan tupakoinnin vähenemistä 1950 

luvulta 2010 luvulle. (Optimi 2012.) 

 

 

Kuva 1. Savukkeiden kulutus (kpl) 15 vuotta täyttänyttä henkilöä kohti 11 EU-maassa 

1950–2009 (Optimi 2012) 

 

Tupakointi on vähentynyt Suomessa 80 -luvulta. Työikäisten miesten tupakointi on 

vähentynyt pitkällä aikavälillä ja on nykyisin 23 prosentin tasolla. Naisten tupakoin-

nissa ei ole tapahtunut muutoksia pitkään aikaan. Se on pysynyt noin 20 prosentin ta-

solla, kunnes kääntyi laskuun 2000-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 2010 naisista 16 

prosenttia tupakoi päivittäin. (Helakorpi, Raisamo, Holstila & Heloma 2012, 11.) Ku-

ten kuvasta 2 nähdään, on päivittäin tupakoivien naisten ja miesten tupakoinnissa hy-

vin erilainen kehitys vuodesta 1950 tähän päivään. Työikäisten miesten tupakointi on 

vähentynyt koko ajan kun taas naisten tupakointi on lisääntynyt 1950-luvulta 1990 -

luvulle asti. 1990-luvulta myös työikäisten naisten tupakointi on alkanut laskea. Nuor-
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ten tupakoinnin vähenemisen kehitys on ollut epätasaisempaa ja siinä on selkeitä nou-

suja ja laskuja. (Helakorpi, Holstila, Virtanen, Uutela 2011. ) 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Päivittäisen tupakoinnin yleisyys 1978 – 2010 . (Helakorpi, Holstila, 

Virtanen, Uutela 2011, 13) 

 

Tupakoinnin yleisyyden kehitys Suomessa miesten ja naisten keskuudessa on hyvin 

toisistaan eroava.  Kun tupakointia tarkkaillaan 1960 – luvulta tähän päivään, on mies-

ten tupakoinnin kehitys ollut voimakkaasti laskeva, kun taas samaan aikaan naisten 

tupakointi on lisääntynyt. Naisten tupakoinnin lisääntyminen liittyy naisten yhteis-

kunnallisen aseman kehittymiseen ja normien muuttumiseen sallivammiksi. Yhteis-

kunnan muuttuminen teollistumisen ja kaupungistumisen mukana myös elintason ja 

elintapojen muuttuminen lisäsi naisten tupakointia. Sosioekonomisella asemalla on 

tutkittu olevan merkitystä tupakoimiseen ja tupakoinnin aloittamisikään. Naisten kes-

kuudessa tupakointi yleistyi ensin 1960-luvulla kaikissa koulutusryhmissä. Vaikka 

naisten tupakointi onkin lisääntynyt kaikissa koulutusryhmissä, niin eniten se on li-

sääntynyt huonommin koulutetuilla naisilla. Viime vuosina koulutusryhmien välinen 

ero on vain kasvanut korostaen huonommin koulutettujen naisten tupakoinnin lisään-

tymistä. (Laaksonen 2003, 225 – 228; Helakorpi, Raisamo, Holstila & Heloma 2012, 

11.)  
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Erityisesti nuorten tupakoinnin aloittamisessa näkyy selkeästi alemman koulutuksen ja 

alemman sosioekonomisen statuksen lisäävä merkitys (Laaksonen 2003, 233). Savut-

tomuustyö nuorten tupakoinnin vähentämiseksi näyttää kuitenkin vaikuttaneen myön-

teisesti 2000-luvulla. Myönteinen muutos koskee lähinnä savukkeiden polttoa, kun 

taas nuuskakokeilut ja nuuskan säännöllinen käyttö ovat lisääntyneet.  (Helakorpi ym. 

2012, 11.) Päivittäin tupakoivista miehistä 77 % oli huolissaan terveydestään ja naisis-

ta 86 %. Sekä miehistä että naisista 59 % haluaisi lopettaa tupakoinnin. Tupakoivista 

miehistä 36 %, naisista 42 % kertovat pyrkineensä lopettamaan tupakoinnin.  (Hela-

korpi ym. 2009, 6. ) Kuvassa 3 näkyy että naisista yli 70 % on savuttomia ja miehistä-

kin alle 70 %. Helakorpi, Holstila ja Uutela kun ovat kuvanneet aikuisväestön jakau-

tumisen tupakointistatuksen mukaisesti vuonna 2011.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Aikuisväestön jakautuminen tupakoinnin mukaan vuonna 2011 (Helakorpi, 

Holstila, Virtanen & Uutela 2011,13) 

 

5 TYÖKYKY JA TYÖHYVINVOINTI  

 

Aikuisista suurin osa viettää arkisin työssään puolet valveillaoloajastaan.  Työoloilla 

on siis merkittävä osuus niin psyykkiseen kuin fyysiseen terveyteen. Perinteisesti työn 
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riskitekijät ovat olleet fyysisiä kuten tapaturmat, kemialliset altistukset tai raskas fyy-

sinen työ. Palvelu- ja tietotyön lisääntyessä työn kuormittavuuden painopiste on siir-

tynyt fyysisestä psykososiaaliseen. Psykososiaalisilla riskitekijöillä tarkoitetaan työssä 

esiintyviä psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä, joilla on yhteys työntekijöiden terveyteen, 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen väestön tasolla. Psyykkisiin tekijöihin katsotaan kuu-

luvaksi esimerkiksi työn määrä ja tahti, oppimismahdollisuudet työssä, palautteen 

saaminen, työn arvostus ja työsuhteen varmuus. Sosiaaliset tekijät liittyvät vuorovai-

kutukseen, kuten yksintyöskentely, tiedonkulun toimivuus, esimiestyön johdonmukai-

suus, kohtelun tasa-arvoisuus ja asiallisuus. (Juutti & Vuorela 2004, 133 – 134.) 

 

Suomessa vallitsee pitkälle menevä yhteisymmärrys siitä, että työurien pidentäminen 

vaatii monia erilaisia toimia onnistuakseen. Keskusteluissa esiin on noussut ”kovia 

keinoja”, kuten kysymys eläkeiästä, sekä ”pehmeitä”, kuten työhyvinvoinnin edistä-

minen. Yritysten näkökulmista on tärkeää että toimenpiteet ovat tehokkaita, tuottavia 

ja edistävät työhyvinvointia. Työkyvyn perustana ovat terveys, työnmielekkyys, hyvä 

työympäristö sekä järkevä työnorganisointi. Työkykyä voidaan edistää johtamalla sitä 

järjestelmällisesti ja aktiivisesti. Myös työntekijän omilla elämäntavoilla on suuri vai-

kutus työkykyyn. Työkyky on niin fyysistä, kuin psyykkistä hyvinvointia kattava käsi-

te. (Ahtela 2011, 5.) 

 

Tupakoimattomuus tuo terveydellistä, taloudellista ja inhimillistä hyötyä. Taloudelli-

set ja työhyvinvoinnin edut hyödyttävät niin työntekijää kuin työnantajaakin. Rahallis-

ten säästöjen lisäksi tupakoinnin lopettaminen lisää elinvuosia ja parantaa niiden laa-

tua. (Hara 2009, 12.) Suomalaisista työntekijöistä noin 550 000 tupakoi. Työmarkki-

najärjestöt totesivat taannoisessa julkilausumassaan, että työnantajalle tupakoivan 

työntekijän lisääntyneestä sairastamisesta, ja tuottavuuden menetyksistä koituu keski-

määrin arviolta kahden tuhannen euron lisäkulu työntekijää kohti vuodessa. Työnteki-

jälle tupakoinnin lopettamisesta koituu välitöntä hyötyä terveyden kohentuessa, kun 

toistuvat tulehdussairaudet vähenevät ja yleiskunnon ohessa myös työteho paranee. 

Riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin ja erilaisiin syöpä sairauksiin vähenee. 

(Tupakka ajetaan pois työpaikoilta 2010.) 
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5.1 Työkyky 

Työkyky on työntekijän tärkein panos työelämässä.  Koska yritysten tulos syntyy hen-

kilöstön työkyvyn tuloksena, on työnantajan rooli työkyvyn kehittämisessä tärkeä. 

Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta 

ja tasapainosta.  (Ilmarinen 2006, 79.) Työterveyslaitos esittelee Työkyky –talomallia, 

jonka on kehittänyt professori Juhani Ilmarinen (kuva 4). Työkykyä kuvataan talon 

muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta, joista kolme alimmaista kuvaavat yksi-

lön henkilökohtaisia voimavaroja ja neljäs kerros itse työtä ja työoloja.  Malli on hy-

vin työkyky painotteinen. Sen perustana on edistää ja pitää yllä työkykyä, sekä muo-

dostaa kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnista. Takana on ajatus työurien pidentä-

misestä, joka on nostettu kansalliseksi tavoitteeksi. (Ilmarinen 2006, 80.) 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Työkykytalo (Ilmarinen 2006, 80).  

 

Otala ja  Ahonen (2005) tarkastelevat omassa mallissaan työkykyä, terveyttä ja hyvin-

vointia eri näkökulmista. He huomioivat myös tuottavuutta sekä yksilön että yrityksen 

menestyksen kannalta. Malli nostaa arvot perustaksi, jolle yksilön ja yrityksen hyvin-

vointia rakennetaan. Johtaminen nostetaan tärkeään asemaan yritystasolla. Tämä työ-

hyvinvoinnin malli tuo esiin työn tuloksellisuuden, mutta katsoo muistakin näkökul-

mista hyvinvoinnin edistämistä. Työpaikan menestyminen ja tulosten saavuttaminen 

johtaa parempaan työhyvinvointiin ja työkykyyn osaamisen ja johtamisen avulla. 

(Otala & Ahonen 2005, 28.)  

Työkykyä ylläpitävä toiminta on laajaa työn, työolosuhteiden, työyhteisön ja yksilön 

työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä. Sillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä. 
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(Rauramo 2004, 30.) THL:n teettämien tutkimusten mukaan kaikki yleiset kansansai-

raudet heikentävät väestön työkykyä. Työkykyä alentavina tekijöinä esiin nousevat 

mielenterveydenhäiriöt sekä sepelvaltimotauti.  Yleisimpiä työkyvyttömyyseläkkeen 

syitä ovat masennus ja selkäsairaudet.  (Koskinen, Martelin, Sainio & Gould 2010, 

58.) Väestön työkykyyn voidaan vaikuttaa edistämällä kansanterveyttä, lisäämällä 

koulutusta ja kehittämällä työhön liittyviä tekijöitä. Tupakoinnin vähentyminen, kou-

lutustason nouseminen ja terveyspalvelujen merkityksen kasvaminen vaikuttavat posi-

tiivisesti työikäisten työkyvyn paranemiseen. (Aromaa, Gould, Ilmarinen & Koskinen 

2010, 107.) Työkyky on hyvin yksilöllinen monien tekijöiden yhteinen tulos. Työky-

vyn perusta on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu ja kehitys. Lisäksi vaikutta-

vat perinnöllisyys, koulutus ja työhistoria. Elintavat vaikuttavat ihmisen voimavaroi-

hin ja kykyyn työskennellä, mutta myös työolosuhteet vaikuttavat suoriutumiseen työ-

tehtävässä. (Rauramo 2004, 32.) 

5.2 Työhyvinvointi  

Työhyvinvoinnilla tarkoitetaan työn tekemistä mielekkäässä ja turvallisessa, terveyttä 

edistävässä ja työuraa tukevassa työympäristössä. Hyvinvoivassa työyhteisössä henki-

löstö on motivoitunutta ja tiedonkulku avointa. Terveessä yhteisössä yhteistyö on su-

juvaa ja ongelmista puhutaan. Työyhteisössä tapahtuvat muutokset ovat hallittuja ja 

tehokkaita. Myös ongelmanratkaisumalleja on olemassa. Kehittämistyössä suunnitel-

laan ratkaisukeskeisiä toimintatapoja tulevaisuuteen. Myös työsuojelun ja työterveys-

huollon toiminta kuuluu kiinteästi terveeseen työyhteisöön. Hyvinvoivissa työyhtei-

söissä henkilöstö on motivoitunutta, vastuuntuntoista ja joustavaa muutostilanteissa-

kin. (Anttonen & Räsänen 2009, 18.) 

Työhyvinvoinnin osa-alueina nähdään henkinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen 

työhyvinvointi. Kaikki osa-alueet tukevat toisiaan joten niitä tulee tarkastella koko-

naisvaltaisesti, eikä yhtä osa-aluetta irrallisena muista (Virolainen 2012, 12). Riitta 

Hyppäsen mukaan nykyään puhutaan strategisesta hyvinvoinnista, tarkoitetaan henki-

löstön terveyden ja hyvinvoinnin huomioon ottamista liiketoiminnan ja johtamisen ta-

voitteiden osana. (Hyppänen 2010, 253.) Työhyvinvointia arvostavassa organisaatios-

sa työhyvinvointia mitataan ja arvioidaan samoin kuin muutakin liiketoimintaa. Johta-

jien myönteinen ja avoin asenne lisää toimintaa, joka johtaa työhyvinvoinnin lisään-

tymiseen. Myös esimiesten koulutuksella ja johtamistyylillä on vaikutusta työhyvin-

http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyoyhteison_tyohyvinvointi/sivut/default.aspx�
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyoyhteison_tyohyvinvointi/sivut/default.aspx�
http://www.ttl.fi/fi/tyohyvinvointi/tyoyhteison_tyohyvinvointi/sivut/default.aspx�
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vointiin. Työhyvinvointi elää ja kehittyy jatkuvasti työelämän vaatimusten ja muutos-

ten mukana.  (Virolainen 2012, 106; Hyppänen 2010, 258 – 260.) 

Organisaation johdon sitoutuminen työhyvinvointiin näkyy innostuneisuutena ja ker-

too työntekijöille asian tärkeydestä. Johdon omalla toiminnallaan näyttämät toiminta-

mallit vaikuttavat paljon työntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Johtamisen kei-

noin on mahdollista luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Koska työhyvinvoinnin 

kehittäminen vaatii usein resursseja, on tärkeää, että johto sitoutuu pitkäjänteiseen 

työhön työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kun kehittämiseen panostaminen nähdään in-

vestointina, odotetaan panosten tuovan ajallaan positiivisia seurauksia. Kehittämis-

työssä vaaditaan pitkäjänteisyyttä eikä nopeita muutoksia organisaatioissa tapahdu. 

Työhyvinvoinnissa usein pienetkin asiat saattavat olla ratkaisevia. Usein kyse on 

enemmin asennetason muutoksesta. Hyvinvointiohjelma tai kehittäminen on hyvä 

saada osaksi organisaation kulttuuria. Onnistumisen edellytyksenä on myös saada ih-

miset osallistumaan aktiivisesti kehittämistyöhön. (Virolainen 2012, 134 – 139.) Ihmi-

set panostavat enemmin asioihin, joista heitä palkitaan. Niinpä työhyvinvointiin liitty-

vä kehittäminen on hyvä liittää organisaation palkitsemisjärjestelmään. Työhyvin-

voinnin liittäminen palkitsemisjärjestelmään kertoo työhyvinvoinnin arvostuksesta. 

Kun työhyvinvointi on osa palkitsemisjärjestelmää, tulee sitä voida mitata ja palkit-

semiselle tulee olla kriteerit ja vaatimustasot määriteltynä. (Virolainen 2012, 141.) 

Ahonen (2013)  kuvaa, miten työhyvinvointia edistävät toimenpiteet saavat organisaa-

tiossa aikaan sekä välittömiä että välillisiä talousvaikutuksia (kuva 5). Toiminnan 

kannattavuus lisääntyy, kun tuottojen ja kustannusten suhde paranee. Sairaus- ja tapa-

turmakulujen vähentämisellä saadaan aikaan välittömiä vaikutuksia samanaikaisesti, 

kun tehokkuus lisääntyy ja kasvattaa osaltaan talousvaikutuksia. 
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Kuva 5. Työhyvinvoinnin osatekijöiden vaikutus talouteen (Ahonen 2013) 

Sairausloman perusteena on työkykyä haittaavat sairausoireet. Poissaolo on perusteltu, 

kun sairaus pahenee työssä. Suomessa sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 1998 

vuodesta lähtien. Työntekijöistä 67 % kokee itsensä väsyneeksi ja 7 % vakavasti 

uupuneeksi. Vuonna 2010 suomalaisilla työntekijöillä oli keskimäärin 11 

sairaslomapäivää. Tyypillisiä sairaslomia ovat lyhyet  1 – 2 päivän mittaiset 

poissaolot. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat hengityselinsairaudet, tuki ja 

liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden häiriöt sekä vapaa-ajan tapaturmat. (Virolainen 

2012, 65.)  Työhyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä (ks. Ahonen 2013) on siis mah-

dollista laskea sairaus ja tapaturmien aiheuttamia kustannuksia ja kasvattaa kannatta-

vuutta. 

5.3 Sosiaalinen pääoma 

Sosiaalinen pääoma tarkoittaa yhteisön jäsenten välistä toimintaa ja luottamusta toi-

siinsa sekä toimintaa edistäviä sosiaalisia suhteita. Sosiaalinen pääoma syntyy yhtei-

söllisyydestä ja yhteisöön kuuluvien ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sosiaali-

nen pääoma vahvistaa yhteisön toimintaa, edesauttaa luottamusta ja verkostoitumista. 

Yksilö ja yhteisö saavat sosiaalisesta pääomasta voimavaran, joka lisääntyy käytettä-

essä. Negatiivisena asiana sosiaalinen pääoma näkyy silloin, jos yhteisö sulkee jou-

kostaan erilaisuutta ja syntyy esim. kiusaamista. (Manka 2011, 116.) Sosiaalisella 

pääomalla, sen laadulla ja määrällä on merkitystä yksilön terveyteen. Työyhteisöissä, 

joissa sosiaalisen pääoman on tutkittu olevan alhainen, on terveyden heikkenemisen 

riski 1,3 –kertainen ja masennusoireiden riski jopa 30 – 50 % suurempi kuin keski-
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määrin. Työpaikkaa pidetään terveydelle tärkeänä paikkana, sillä työpaikoilla saadaan 

nopeasti lisättyä tietoa terveellisistä elintavoista. Samalla myös työyhteisössä vallitse-

va paine ja yhteiset päätökset sitouttavat työntekijöitä terveellisiin muutoksiin (esim. 

tupakoinnin vähentäminen). Yhteisöllisyys työpaikalla suojaa ihmistä stressin vaiku-

tuksilta. (Manka 2011, 117.) 

SoCa-ohjelman tutkimushankkeessa "Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi työelämän 

muutospaineissa" vuodelta 2008 on tutkittu sosiaalisen pääoman ja sen osa-alueiden 

yhteyttä keskeisiin kansantauteihin kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja depressioon.  

Tutkimuksessa analysoitiin seurantatiedot noin kymmenentuhannen lontoolaisen jul-

kisen sektorin työntekijästä ja yli neljänkymmenen tuhannen suomalaisen kunta-alan 

työntekijästä. Tutkimuksen mukaan tupakoinnin lopettaminen on yleisempää niillä 

työntekijöillä, joiden työpaikoilla on korkea sosiaalinen pääoma.  Sosiaalinen pääoma 

työpaikalla ilmenee ryhmään kuulumisen tunteena, hyvänä vuorovaikutuksena ja hen-

kilöstön yhteistyönä yhteiseksi hyväksi. Korkeassa ammattiasemassa olevalla henki-

löstöllä oli selkeästi osoitettava yhteys sosiaalisen pääoman ja tupakoinnin lopettami-

sen välillä. Johtamisen oikeudenmukaisuus näkyi työntekijöissä alhaisempana riskinä 

sairastua sepelvaltiotautiin. Rekisteritietoja tutkittaessa todettiin myös, että kielteisillä 

organisaatiomuutoksilla oli yhteys lisääntyneeseen psyykenlääkkeiden käyttöön. 

(Kouvonen, Oksanen, Vahtera, De Vogli, Elovainio, Pentti, Lekas, Cox & Kivimaki 

2008.)  

5.4 Johtamisen merkitys työhyvinvointiin 

Terveysjohtaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jolla vähennetään henkilökunnan ter-

veysriskejä ja sairauspoissaoloja, sekä alennetaan TEL-maksuja. Terveysjohtamisen 

keinoin parannetaan yrityksen kilpailukykyä ja työhyvinvointia.  Tuloksiin pääsemi-

seksi terveysjohtaminen vaatii koko organisaation osallistumista ja johdon sitoutumis-

ta tehtävään. Terveysjohtamiseen katsotaan kuuluvan neljä osa-aluetta: terveys, työ-

kyky, terveystalous ja toimenpiteet. (Rissanen & Hujala 2011, 87 – 89.) Terveysjoh-

tamisessa käytetään strategisia ja operatiivisia valintoja, joiden avulla voidaan vaikut-

taa henkilöstön työkykyyn ja hyvinvointiin, niin että toimenpiteet saavat aikaan sääs-

töä ja parempaa tuottavuutta (Lammintakanen 2011, 238 – 239). 

Työkyky on monien asioiden ja tekijöiden yhteinen tulos. Tähän Elinkeinoelämän 

keskusliitto on koonnut työkykyjohtamisen mallin, jolla edistetään työkykyä ja työhy-
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vinvointia. Työelämän laatu ja työhyvinvointi eivät synny vain poistamalla ongelmia, 

samalla on myös vahvistettava työn voimavara- ja vetovoimatekijöitä. Keskeisiä asioi-

ta tässä mallissa ovat johtamiskäytännöt ja esimiehen tuki, palaute ja arvostus, työn 

mielekkyys ja palkitsevuus, luottamus ja hyvä tiedonkulku sekä kannustava työyhtei-

sö. Työpaikkoja ja tapoja on muokattava tukemaan työhyvinvointia sekä ohjaamaan 

toimintaa muutoksissa. Työkykyjohtamisen perusperiaatteita on yhteistyö työnantajan, 

työntekijöiden ja työterveyshuollon toimijoiden välillä. Näiden toimijoiden yhteistyö 

perustuu kolmelle kulmakivelle, perehtymiseen, varautumiseen ja osallistumiseen. 

(Johda työkykyä, pidennä työuria 2011.)  

Työkyvyn ja työhyvinvoinnin johtaminen on nostettava keskeiseksi johtamisen strate-

giaksi. Työkykyä johtamalla voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen vähenemiseen, eh-

käistä työkyvyttömyyseläkkeitä ja edistää pidempiä työuria. Keskeisinä asioina ovat 

selkeät johtamiskäytännöt ja esimiehen tuki. Esimiehen antama palaute ja arvostus pa-

rantavat työn mielekkyyttä. Myös luottamus ja hyvä tiedonkulku sekä kannustava työ-

yhteisö ovat keskeisiä johtamisen keinoja.  (Johda työkykyä, pidennä työuria 2011) 

Hyvällä johtamisella on suora vaikutus työkykyyn ja työhyvinvointiin ja sitä kautta 

kustannusvaikuttavuuteen (ks. kuva 5). 

 

6 TUKI SAVUTTOMUUTEEN 

”Tupakasta luopuminen on niin vaikeaa, että ihmisen on luotava silloin itsensä uudes-

taan” Carlos Castaneda . On vaikeaa lopettaa tupakointi vaikka tupakoinnin haitat tie-

dostettaisiinkin, sillä nikotiiniriippuvuus on yleensä hyvin voimakas. Tupakoitsijalle 

tupakoinnin lopettaminen on ennemmin tahdon kuin järjen asia. Moni tupakoiva kai-

paa ammattihenkilöstön tukea tupakoinnin lopettamiseen. (Vierola 2006, 293.) Niko-

tiinirippuvuus on määritelty suomessa sairaudeksi vuodesta 2003 lähtien. Niko-

tiiniriippuvuus on fysiologinen, psyykkinen ja sosiaalinen sairaus. (Hilden 2005, 25.) 

Tupakkariippuvuutta voidaan pitää fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena, emotionaali-

sena sekä tapariippuvuutena (Huovinen 2004; Käypä hoito -suositus 2006.) Tupakoit-

sijat ovat riippuvaisia nikotiinista. Se aiheuttaa riippuvuuden salakavalasti ja hyvinkin 

nopeasti. Harva päättää alkaa tupakoitsijaksi, mutta tupakoinnin lopettamisen on har-

kittu päätös. Tupakointiin liittyvä asenneilmasto on muuttunut ja tupakointia saatetaan 

paheksua voimakkaasti joissain piireissä. Tupakointia pidetään riippuvuussairautena. 
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(Vierola 2006, 292.) Suurin osa tupakoivista on aloittanut tupakoinnin 12 – 16 vuoti-

aana. Syyt tupakointiin löytyvät yhteenkuuluvuuden tunteista ja itsetunnon kohottami-

sesta sosiaalisissa tilanteissa. (Hilden 2005, 22; Carr 2003, 49.)  

Toimihenkilöillä ja fyysisen työn tekijöillä on erilainen tapa perustella tupakointia ja 

käsitellä sen aiheuttamia terveysriskejä. Varsinkin tupakkaa polttavat toimihenkilöt 

korostavat yksilöllisen valinnan näkökulmaa. He korostavat tupakoinnin nautintoja ja 

tupakointiin liittyviä sääntöjä ja riippuvuuden hallintaa. Fyysisen työn tekijöillä taas 

tupakoinnin itsestäänselvyys korostuu: tupakointia ei perustella tupakoinnin myöntei-

sillä puolilla. Tupakointi on selvästi ruumiillisessa työssä sosiaalisiin suhteisiin liitty-

vä resurssi, joka mahdollistaa työntekijöille suuremman liikkumavaran oman ajan hal-

linnassa. Tupakkariippuvuus yhdistettynä työpaikan tupakointia tukeviin käytäntöihin 

on tehokas yhdistelmä, joka pitää tupakoitsijan kiinni tupakassa. Terveyttä tärkeämpää 

tupakoitsijalle on se, miten tupakointi liittyy tupakoitsijan elämäntapojen ja elin-

olosuhteiden kokonaisuuteen. (Katainen 2012, 50 – 51.)   

Riippuvuusongelmaa tulee lähestyä riippuvaisesta itsestään, ja hänen kokemuksestaan. 

Esiin tulee nostaa keinot joilla riippuvainen voi itse vaikuttaa elämäänsä. ( Hilden 

2005, 29.) Anne Puuronen on tutkimuksessaan: Laadullinen tutkimus nuorten tupa-

koimattomuuden edistämisestä (2012) luonut tupakoivien käyttäjäprofiilin, joka näyt-

tää käytön luonnetta suhteessa lopettamiseen. Riippuvainen käyttäjä kuvataan ihmi-

seksi, joka uskoo ettei pärjää ilman tupakkaa. Hän ei halua lopettaa tapaansa koska tu-

pakka auttaa häntä jaksamaan. Hänellä saattaa olla lopettamisyrityksiä mutta hän ko-

kee lopettamisen vaikeaksi. Selektiivinen täsmäkäyttäjä katsoo tupakoinnin olevan 

toiminnan kylkiäinen. Hän ajattelee, että lopettaminen on helppoa ja että hän voi halu-

tessaan lopettaa koska vain. Kolmantena käyttäjäryhmänä Puuronen esittelee ei-

motivoituneen käyttäjän jolle tupakointi ei ole välttämätöntä. Tämä ryhmä ei mieti lo-

pettamista, koska ei katso aloittaneensakaan tupakointia. (Puuronen 2012, 104 – 108) 

Sosiaalisen markkinoinnin yhtenä menestystekijänä on kohderyhmän tunteminen ja 

segmentoiminen. Nämä auttavat valitsemaan oikeat interventiot oikealle kohderyh-

mälle, ja näin voidaan kohdistaa kustannuksia oikeaan ja perusteltuun kohteeseen. 

(Donovan & Henley 2010, 282.) 
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6.1 Savuttoman työpaikan kriteerit  

Suomen terveysministeriö määrittelee savuttoman työpaikan niin että tupakkalain 

määräämissä sisä- ja ulkotiloissa ei saa tupakoida. Työpaikan sisätiloissa ei ole tupa-

kointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos. 

Riittävän kaukana rakennuksesta, jotta tupakansavu ei pääse kulkeutumaan ulkoa sa-

vuttomiin sisätiloihin. Samassa määritelmässä sanotaan, että tupakointi on kielletty 

työaikana, lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja.  

Myös työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet tulee olla savuttomia. Tupakkatuotteita ei 

myöskään saa myydä työpaikalla, joka on savuton. STM katsoo että työnantajan tulisi 

kannustaa ja tukea tupakoivaa henkilökuntaa tupakoinnin lopettamisessa, ja työnanta-

jien tulisi työnhakuilmoituksissa kertoa työpaikan olevan savuton. (Tavoitteena savu-

ton työpaikka 2006,14.)  

 

Avainasemassa savuttoman työpaikan tekemisessä on työnantaja ja johto. Johto 

voi päättää asiasta kuultuaan henkilöstöä tai henkilöstön edustajia. Työnantaja voi ni-

metä esim. Savuton työpaikka -työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ja toteuttaa työ-

paikan savuttomuus sekä suunnitella yhdessä työterveyshuollon kanssa sopivia tupa-

koinnin lopettamisen tukimuotoja. Työnantajalla on oikeus määrätä työntekijän työ-

ajan käytöstä. Työntekijällä on oikeus käyttää lakisääteiset ja sopimuksiin perustuvat 

tauot omalla tavallaan, jos tämä on työn suorittamisen kannalta mahdollista ja hänellä 

on niiden aikana lupa poistua työpaikalta. Työnantaja ei voi kieltää työntekijöitään tu-

pakoimasta, sillä se on perustuslain mukaisesti jokaisen omaan päätökseen perustuva 

asia. Työantaja voi sallia tupakoinnin työpäivän aikana kesken työajan, niin ettei tupa-

kointia lasketa työajaksi. Työnantaja voi myös jakaa taukoja yhteisellä sopimuksella. 

Ongelmatilanteiden varalle tulee suunnitella selkeät toimintaohjeet. (Tavoitteena savu-

ton työpaikka 2006, 5.) 

 

6.2  Tupakoinnin lopettamisen edellytyksiä 

Päätösten ja valintojen takana on useimmiten motivaatio, joka ajaa meidät toimimaan. 

Motiivit ovat yksilöllisiä, persoonallisia ja liittyvät ympäristöön ja tilanteisiin. Jos aio-

taan päästä lopputulokseen, on oltava motivaatio. Motivaatio voi olla tiedostamaton 

tai tiedostettu, ulkoinen tai sisäinen, biologinen tai sosiaalinen. Motivaation lähteet 

ovat muuttuvia esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen eri vaiheissa.  Tupakoinnin lo-
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pettamisen alkuvaiheessa oman itsensä voittaminen voi olla iso motivaattori, mutta 

prosessin edetessä esimerkiksi terveys tai koheneva kunto voivat motivoida jatka-

maan. (Patja, Iivonen & Aatela 2009, 35.)  

Tupakoinnin lopettamisen apuna ovat nikotiinikorvaushoito, motivaation kasvattami-

nen, liikunta, terveellinen ruokavalio, työpaikan ja kodin savuttomuus sekä ystävien 

tuki (Vierola 2006, 294). On olemassa erilaisia toimintatapoja lopettaa tupakointi. Jo-

ku haluaa lopettaa tupakoinnin itsekseen. Toinen tarvitsee siihen kaverin, puolison, 

työpaikan tai ryhmän apua.  Keinoja on monia ja jokaiselle omansa. Monet kokeile-

vatkin useita ennenkuin pääsevät eroon tupakasta. Tukea ja kannustusta itsekseen to-

teutettavaan tupakasta vieroitukseen voi saada oppaista, neuvontapuhelimesta, teksti-

viestein tai Internetissä toteutetusta tuesta tai erilaisista kilpailuista. Apteekeissa on 

tupakasta vieroitukseen koulutettuja henkilöitä joilta saa ohjausta ja neuvontaa. Monil-

la paikkakunnilla on perusterveydenhuollossa mahdollisuus liittyä tupakoinnin lopet-

tamiseen kannustavaan ryhmään. Internetissä on saatavilla paljon tietoa ja tukea, esim. 

osoitteista: www.stumppi.fi.  www.fressis.fi.  Mitä olet aina halunnut tietää tupakoin-

nin lopettamisesta (Lopettajan opas), Lopeta ja voita, www.lopettaja.fi.  

www.smokefree.fi.  www.tupakkainfo.fi. Joillakin työpaikoilla on tupakoinnin lopet-

tamiseen pyritty joukolla ja perustettu vieroitusryhmiä, jolloin sieltä saa myös vertais-

tukea, kannustusta ja tukea. 

Nikotiinivalmisteiden kulutus on kasvanut viime vuosina. Nikotiinivalmisteisiin kuu-

luu itsehoidossa käytetyt purukumit, laastarit, nenäsuihkeet, inhalaattori ja tabletit se-

kä reseptilääkkeistä tunnetuimmat Zypan ja Champix. (Puuronen 2012,117.) Niko-

tiinikorvaushoidolla saadaan huomattavasti parempia hoitotuloksia, kuin ilman sitä 

yrittäneillä. Laastarin tai purukumin avulla lopettaminen onnistuu kaksi kertaa pa-

remmin kuin ilman. (Vierola 2006, 294 – 302.)Virallisen informaation lisäksi on ole-

massa erilaisia vaihtoehtoja kuten akupunktio, hypnoosi, ilokaasu tai mentaaliterapia. 

Bupropionohydrokloridi (Zypan) on nikotiinia sisältämätön tupakanvieroituslääke jo-

ka vaikuttaa aivojen mielihyvähormonin dopamiinin aktiivisuuteen samankaltaisesti 

kuin nikotiini. (Vierola 2006, 307.) Nikotiinilla on keskeinen merkitys tupakointiriip-

puvuuden synnyssä. Champix, joka sisältää varenikliinia estää nikotiinin vaikutuksia 

aivoissa vaikuttamalla mm. dopamiinin aineenvaihduntaan. Tämä lievittää vieroi-

tusoireita, sekä vähentää tupakanhimoa ja tupakoinnin tuottamaa mielihyvää. Lääk-

keen käyttö ei yksinään takaa tupakoinnin lopetuksessa onnistumista, mutta se lisää 

http://www.stumppi.fi/�
http://www.fressis.fi/�
http://www.lopettaja.fi/�
http://www.smokefree.fi/�
http://www.tupakkainfo.fi/�
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olennaisesti onnistumisen mahdollisuutta. Noritren on lääke, jolla on useampia käyt-

töaiheita. Sitä käytetään myös tupakasta vieroitukseen. Noritrenin vaikuttavana ainee-

na on nortriptyliini. (Duodecim Terveyskirjasto 2013.)  

Käypä hoito –suositus 2012 pohjaa tupakasta vieroituksen välittävään, empaattiseen ja 

ymmärtävään työhön. Hoitosuosituksessa sanotaan, että vieroitus onnistuu, kun lopet-

tajaa rohkaistaan ja tuetaan ja hänelle annetaan käytännönohjeita tupakoinnille altista-

vien tilanteiden tunnistamiseen ja uudelleen aloittamisen välttämiseen tällaisissa tilan-

teissa. Vieroitukseen suunniteltu kirjallinen materiaali voi auttaa lopettajaa, erityisesti 

jos materiaali on räätälöity yksilöllisesti. Puhelinneuvonta, tekstiviestit tai internetissä 

annettava räätälöity tuki ovat avuksi lopettamisprosessissa. Kilpailuilla ja kannustimil-

la ei ole havaittu olevan selkeää vaikutusta tupakasta vieroituksen onnistumiseen, 

mutta kannustimet voivat lisätä vieroitusohjelmiin osallistuvien määrää ja siten tupa-

koinnin lopettaneiden absoluuttista määrää. Vieroitushoidon korvaaminen potilaille tai 

terveydenhuollon yksiköille sekä koko työpaikan tupakointiin kohdennetut toimet li-

säävät tupakoinnin lopettamista. (Käypä hoito –suositus 2012, 8.) 

 

 

7 SOSIAALINEN MARKKINONTI TOIMINTAMALLINA 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveysalan in-

formaatio-ohjauksesta tulevaisuudessa vielä nykyistä tehokkaampaa ja toimivampaa. 

Terveyden edistämiseen liittyvissä hankkeissa sosiaalinen markkinointi antaa mahdol-

lisuuksia soveltaa uusia toimintatapoja uusille muutoksille, niin yhteiskunnan tasolla 

kuin yksilöillekkin. (Tukia, Wilskman & Lähteenmäki 2012, 2.) 

Sosiaalinen markkinointi on prosessi, jonka tavoitteena on ihmisten käyttäytymisen 

muutos (Kotler, Roberto & Lee 2002, 5.) Pelkkä tiedon lisääminen tai asenteiden 

muutos ei ole sosiaalista markkinointia. Sosiaalinen markkinointi huomioi kehittämis-

hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa syntyvät kustannukset sekä niillä saavutet-

tavat vaikutukset, ja sillä pyritään luomaan terveempää yhteiskuntaa. (Donovan & 

Henley 2010, 1.) Suomessa käytetään myös termiä yhteiskunnallinen markkinointi 

(Tukia, Wilskman & Lähteenmäki 2012, 2). Alun perin yhteiskunnallinen markki-

nointi on käsitetty tavaksi suunnitella, toteuttaa ja valvoa ohjelmia, joilla halutaan lisä-

tä kohderyhmän hyväksyntää yhteiskunnallisesti hyödyllisiin aikomuksiin. Tämä mää-
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rittely sisälsi lisäksi suosituksen tuotteen suunnittelusta, hinnoittelusta, viestinnästä, 

jakelusta ja markkinointitutkimuksesta. Hyvien asenteiden ja käyttäytymisen edistä-

miseksi opittiin soveltamaan tuotteiden ja palveluiden myymisen periaatteita. (Kotler 

& Zaltman 1971, 5 – 6.) 

Sosiaalisen markkinoinnin avulla hankkeille saadaan struktuuri, jolla niiden tarvetta 

voidaan perustella ja sisältöä kehittää kolmella tasolla. Strategisella tasolla malli aut-

taa kohdistamaan resurssit kustannustehokkaasti sekä valitsemaan toimenpiteet, joilla 

saadaan pitkäkestoisia vaikutuksia. Poliittisella tasolla sosiaalinen markkinointi tarjo-

aa arkeen perustuvia linjauksia. Näin saadaan realistisia ja toteuttamiskelpoisia toi-

mintatapoja. Käytännön tasolla sosiaalinen markkinointi auttaa kehittämään palvelui-

ta, tuotteita ja viestintää, joilla voidaan vastata ihmisten tarpeisiin. ( Tukia, Wilskman 

& Lähteenmäki 2012, 10; Donovan & Henley 2010, 12 – 13.) 

7.1 Kahdeksan menestystekijää sosiaalisessa markkinoinnissa 

The National Social Marketing Centre (NSMC) on löytänyt kahdeksan menestysteki-

jää hyvistä ohjelmista. Ne ovat 1) selvät, tarkat ja täsmälliset käyttäytymistavoitteet, 

2) asiakaslähtöisyys, 3) teoreettisen tiedon käyttö, 4) ymmärtämys, 5) vaihtokauppa, 

6) kilpailijat, 7) segmentointi, 8) monipuoliset menetelmät. Käytännössä nämä kah-

deksan menestystekijää voivat olla päällekkäin tai limittäin, joten listaa ei pidä käyttää 

muistilistana, vaan niiden tulisi löytyä prosessista. Huomioimalla kaikki kahdeksan 

esitettyä osatekijää voidaan vaikuttavuutta parantaa. (The National SocialMarketing 

Centre) 

Menestystekijänä onnistuneissa hankkeissa on asettaa käyttäytymistavoitteet. Käyttäy-

tymisen katsotaan olevan muiden tekijöiden perustana niin politiikassa kuin erillisissä 

toimenpiteissäkin.  Hankkeella pyritään saamaan aikaan todellisia käyttäytymisen 

muutoksia, ei vain muutoksia tietoihin ja asenteisiin. Sosiaalisessa markkinoinnissa 

asetetaan käyttäytymismuutoksille selvät, mitattavat ja ajallisesti suunnitellut käyttäy-

tymistavoitteet. Hankkeissa tulee myös selvittää lähtötilanne ja keskeiset tunnusluvut.  

Lähtökohtana ymmärtää käyttäytymistä ajatellaan, että ihmisen vakiintuneet toiminta-

tavat liittyvät tiettyihin olosuhteisiin, tai ne ovat reaktiota ympäristöstä. Käyttäytymi-

sen tiedetään olevan dynaamista, se muuttuu ja vaihtelee eri tilanteissa ja ajan myötä. 

Ihmisten käyttäytymiseen liittyy paljon arjen käytäntöjä ja toimintamalleja, joihin ei 

katsota liittyvän aktiivista valintojen tekemistä. Tärkeää on ymmärtää ihmisten tunne-
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peräistä sitoutumista. (Donovan & Henley 2010, 282; Kotler, Roberto & Lee 2002, 

43.) 

Sosiaalisessa markkinoinnissa menestystekijä; asiakaslähtöisyys, nousee esiin kohde-

ryhmän pitämisellä keskiössä. Pyritään ymmärtämään kohderyhmän keskeisiä elämän 

osatekijöitä, asenteita ja käyttäytymistä. Sosiaalinen markkinointi ei tyydy vain yksi-

lö- ja kohderyhmähaastatteluihin, vaan hakee tietoa myös etnografisin menetelmin. 

Asiakaslähtöisyyttä korostetaan ottamalla tutkimukseen mukaan niin laadullisia kuin 

määrällisiäkin tekijöitä ja käyttämällä erilaisia analyysimenetelmiä. Ihmisten mukaan 

saaminen ja osallistaminen kehittämishankkeisiin on sosiaalisen markkinoinnin ydin-

kysymyksiä. (Donovan & Henley 2010, 282; Kotler, Roberto & Lee 2002, 43; Tukia, 

Wilksaman & Lähteenmäki 2012, 42.) 

Teorioiden avulla voidaan tutkia ja ymmärtää paremmin kohderyhmää ja sen yksilöi-

hin, sekä yksilöiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Teoreettisen tiedon käyttäminen 

on yksi hankkeiden menestystekijöistä. Usein sosiaalisessa markkinoinnissa sovelle-

taan käyttäytymisteorioita, jotta ymmärrettäisiin ihmisiä ja pystyttäisiin tehokkaisiin 

toimenpiteisiin kohti muutosta. Sosiaalisen vaihdon teoria tulisi ottaa huomioon kai-

kissa sosiaalisen markkinoinnin hankkeissa. Vaihtoteoriassa on kyse ns. vaihtokaupas-

ta, niin että vaihtokaupasta on hyötyä. Ihmiselle on tyypillistä punnita hyötyjä ja kus-

tannuksia tehdessään valintoja. Sosiaalisessa markkinoinnissa on tarkoitus varmistaa 

että haluttuun käyttäytymiseen liittyvät valinnat ovat vähintään samat kuin sen haitat 

tai hinta. (Donovan & Henley 2010, 282; Kotler, Roberto & Lee 2002, 43.) 

Menestystekijänä on löydetty myös ymmärtämys kehitettävästä kohteesta. Hankitaan 

syvällinen ymmärrys siitä, mikä kohderyhmää motivoi ja mitkä asiat vaikuttavat sen 

käyttäytymiseen. On myös kartoitettava ja ymmärrettävä esteet halutun käyttäytymis-

mallin tieltä. Ymmärrys on kokonaiskuva ihmisen tunteista, motiiveista ja käyttäyty-

misestä. (Donovan & Henley 2010, 282; Kotler, Roberto & Lee 2002, 43). Vaihto-

kauppa, on yksilön kannalta silloin kannustava, kun se tarjoaa enemmän hyötyjä kuin 

haittoja. On tärkeää selvittää koettujen ja todellisten kustannusten suhde koettujen ja 

todellisten hyötyihin. Tutkimuksen teossa huomioidaan kohderyhmän arvostuksen 

kohteet näin päästään tarjoamaan houkuttimia, kannustimia ja palkkioita. (Donovan & 

Henley 2010, 282 ; Kotler, Roberto & Lee 2002, 43). Sosiaalisessa markkinoinnissa 

menestymistä pohjustetaan tutkimuksella kilpailijoista. Tutkimuksella tulee selvittää 
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mitkä asiat kilpailevat kohderyhmän ajasta ja huomiosta, sekä mitkä asiat vaikuttavat 

käyttäytymiseen. Puututaan niihin ulkoisiin tekijöihin, jotka kilpailevat kohderyhmän 

ajasta ja huomiosta. Sosiaalinen markkinointi pyrkii kehittämään strategian, jolla kil-

pailijan vaikutus minimoidaan ja yhdistetään tämä vaihtokauppaan joka on tarjolla. 

Kilpailijan kanssa voidaan myös liittoutua tai oppia siltä. (Donovan & Henley 2010, 

282; Kotler, Roberto& Lee 2002, 43.) Menestyvissä hankkeissa tehokkuus, taloudelli-

suus ja tavoitteen saavuttaminen korostuvat, ja siksi yhdeksi menetystekijäksi nousee-

kin segmentointi, jonka avulla kohderyhmää tarkennetaan. Segmentoimalla kohde-

ryhmä jaotellaan ryhmiin ja ryhmille suunnitellaan tarpeisiin vastaavat interventiot. 

Segmentoinnilla pyritään kohdistamaan kustannukset oikeaan ja perusteltuun kohtee-

seen. (Donovan & Henley 2010, 282; Kotler, Roberto & Lee 2002, 43.) 

Käyttäytymisen muutokseen pyritään monilla erilaisilla menetelmillä, perinteiset tavat 

ovat tiedottaminen ja valistaminen. Tiedon lisäämisen kautta voidaan kasvattaa ym-

märtämystä ja taitoja, jotka muuttavat käyttäytymistä. Ympäristön suunnittelulla ja 

muokkaamisella voidaan vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen niin yhteisö kuin yksilö-

tasolla. Säätely on menetelmänä vaikuttava ja hallittu. Lainsäädäntö, valvonta ja stan-

dardit luovat tehokkaita toimintatapoja, mutta sosiaalisella markkinoinnilla pyritään 

vapaaehtoisiin käyttäytymisen muutoksiin esim. vaihtokauppa teorian mukaan. Mark-

kinoinnin neljä perustaktiikkaa on ns. neljä P:tä: tuote (Produkt), hinta (Price), paikka 

(Place) ja myynnin edistäminen (Promotion). (Donovan & Henley 2010, 282; Kotler, 

Roberto& Lee 2002, 43; Lefebvre 2013, 60-61.) 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensisijassa kartoittaa henkilöstön haluamat tu-

kimuodot päästäkseen savuttomuuteen. Tutkimuksen tavoitteisiin pyritään vastaamalla 

sosiaalisen markkinoinnin kahdeksaan menestystekijään. Tutkimuksella kartoitetaan 

valitun kohderyhmän tupakointitilanne vuonna 2013. Sillä selvitetään henkilökunnan 

käyttäytymisen mallit liittyen tupakointiin kyselylomakkeen ja haastattelujen avulla. 

Tutkimuksessa esiin nostetut asiat pohjautuvat teoreettiseen tietoon, tilastoihin ja tut-

kimuksiin. Tutkittavasta kohteesta hankittiin ymmärtämys sen toiminnasta ja tilantees-

ta haastatteluiden sekä olemassa olevien tilastotietojen perusteella. Tutkimuksen ta-

voitteena on tarjota vaihtoehtoja tupakoimiselle ja edistää parempaa työhyvinvointia 

terveyden edistämisen keinoin. Myös tupakoinnin kilpailijat pyritään etsimään vasta-

usaineistosta esille, jotta tiedetään, mihin asioihin kohdistetaan toimenpiteitä, säätelyä, 

tiedotusta, tukimuotoja jne. 
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7.2 Sosiaalisen markkinoinnin kuusivaiheinen suunnitteluprosessi 

Kuvassa kuusi esitetään sosiaalisen markkinoinnin osaprosessit kuuteen vaiheeseen. 

Prosessi aloitetaan tarpeen tunnistamisella ja ennakkosuunnitelman tekemisellä, joissa 

selvitetään mihin asiaan halutaan puuttua ja mitä resursseja on käytössä sekä aikatau-

lutetaan hankesuunnitelmaa. Toisessa vaiheessa edetään ongelman tai kysymyksen 

määrittelyyn. On tärkeää koota toiminnan keskeiset henkilöt yhteen, sekä muodostaa 

ohjausryhmä ja selvittää hankkeessa tarvittava tieto ja käytettävät tiedon lähteet. Kol-

mannessa vaiheessa on jo olemassa kohderyhmästä syvä ymmärrys ja heidän käyttäy-

tymistään on analysoitu. Näistä tiedoista syntyy sosiaalisen markkinoinnin suunnitel-

ma. Suunnitelma toteutetaan käytännössä, tavoitteena siis halutun käyttäytymismuu-

toksen aikaansaaminen. Arviointivaihe on tärkeä osa prosessia, käyttäytymisen muut-

taminen on harvoin helppoa, siksi on tärkeää tunnistaa lähtötilanne, jotta voidaan ar-

vioida saadaanko hankkeella aikaan käyttäytymisen muutosta. Arvioinnin kautta voi-

daan tuoda esille tavoitteen edistyminen, tuotoksen ja panoksen suhde, kehittämistyön 

vahvuudet ja heikkoudet sekä perustella hankkeen jatkamista tai laajentamista. Arvi-

oinnilla pystytään myös osoittamaan tulosvastuu rahoittajille. Seuranta on kuudes vai-

he prosessissa. Silloin käydään läpi arvioinnin tulokset sidosryhmien kanssa ja kenties 

tehdään jatkosuunnitelma. (Donovan & Henley 2010, 90 – 94; Lefebvre 2013.)  

 

 

 

Kuva 6. Sosiaalisen markkinoinnin kuusi vaihetta. (Tukia, Wilskman & Lähteenmäki 

2012, 5) 

 

Tässä tutkimuksessa sosiaalisen markkinoinnin prosessia käytetään mallina jolla voi-

daan toteuttaa savuton työpaikka sekä tämän tutkimuksen tekemisen prosessimallina. 

Tarpeen suunnittelu vaiheessa on tutustuttu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstön 

työhyvinvointi kyselyissä esiin tulleisiin asioihin. Myös Suomi 2040 ja tupakkalaki 

velvoittavat tupakoinnin vähentämiseen ja lopettamiseen. Menetelmien valintaa suun-

niteltiin kohderyhmä huomioiden. Tutkimuksena aiheen ja kohderyhmän määrittelyllä 
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käynnistettiin kehittämishankkeen suunnitteluvaihe, josta edettiin kyselyjen ja haastat-

telujen toteutukseen. Arviointi ja seuranta jäävät hankeryhmän tehtäviksi. 

 

8 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tutkimuksen tarkoituksena on saada tietoa tupakoinnista Yritys X:ssä ja tupakoinnin 

vaikutuksista työhön ja terveyteen. Tutkimuksella selvitetään Yritys X:n henkilöstön 

haluamat tukimuodot tupakoinnin vähentämiseksi tai lopettamiseksi, se myös selvittää 

tupakoinnin vaikutusta työhyvinvointiin. Työnantajan näkökulmasta tutkimuksella 

haetaan vaihtoehtoja tarjottaviin tukimuotoihin. 

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Miten tupakointi näkyy henkilöstön koetussa työhyvinvoinnissa?  

 2) Millaista tukea organisaation henkilöstö haluaa tupakoinnin lopettamiseksi?   

3) Miten tupakointi näkyy henkilöstön sairauspoissaoloissa? 

4) Mitkä tukimuodot organisaatiossa voitaisiin ottaa käyttöön henkilöstön savutto-

muuden edistämiseksi? 

Tutkimuksessa esitetään Yritys X:lle terveyden edistämisen toimintamalli, sosiaalinen 

markkinointi, jolla voidaan toteuttaa savuton työpaikka. Kehittämishakkeessa huomi-

oidaan, millaista johtamista tarvitaan savuttomuuden aikaansaamiseksi ja pitämiseksi. 
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9 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Kehittämistyöhankkeen idea ja aihe nousevat Yritys X henkilöstöstrategian painopis-

teistä, Savuton Suomi 2040 sekä Savuton työpaikka hankkeista sekä terveyden edis-

tämisen lähtökohdista. Aihe soveltui hyvin opinnäytetyöksi, ja sen katsottiin palvele-

van Yritys X:n henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä tavoitteita. Terveyden edistämi-

sen menetelmänä ja toimintamallina ihmisen käyttäytymisen muutokseen perustava 

sosiaalisen markkinoinnin malli nostettiin esiin sen asiakaslähtöisyyden, kokonaisval-

taisuuden, kustannusvaikuttavuuden ja sen tarjoaman prosessimallin takia. 

Kehittämishankkeen vaiheet etenevät ketjumaisesti ideointivaiheesta suunnitteluun, 

käynnistykseen, toteutukseen, päättämiseen, arviointiin, käyttöönottoon ja seurantaan 

(kuva 6). Ketjun lopputuloksena on tavoite tilanne, savuton työpaikka, parantunut 

henkilökunnan terveyden tilanne ja työhyvinvoinnin paraneminen tupakoinnin aiheut-

tamien ristiriitojen poistuttua. (ks. Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 58.) Suunni-

telmavaiheessa luotiin ns. teemakarttoja joiden avulla luotiin viitekehys tutkimusai-

heelle. Tutkimusaihetta rajattiin ja kohdennettiin sekä tutkimuksen menetelmiä poh-

dittiin niin toteuttamisen kuin tulosten saamisen kannalta. Ideointi vaiheessa hank-

keesta luotiin SWOT – analyysi, joka kuvaa mahdollisuuksia, uhkia, heikkouksia sekä 

vahvuuksia kehittämishankkeen vaiheissa. (Liite 1.) Kehittämishankeryhmään nimet-

tiin henkilöstöjohtaja, kehittämispäällikkö sekä palveluvastaava, joka toimii myös vas-

tuuhenkilönä hankkeessa. (Liite 2.) Tämä kehittämishankeryhmä kokoontui kevään 

2013 aikana kaksi kertaa raportoimaan ja ohjaamaan opinnäytetyön ja kehittämis-

hankkeen etenemistä. Syksyllä 2013 kehittämishankeryhmä pohti tutkimuksen etene-

mistä ja sen tuloksia videoneuvottelussa. Hankeryhmälle esitettiin johtopäätökset lo-

kakuussa 2013, jonka jälkeen kehittämishankeryhmä ja johtoryhmä kokoontuvat poh-

timaan strategiaa ja aikataulua tutkimuksen tulosten esittelyä ja julkistamista varten. 

Tutkimuksen edetessä henkilöstöä on informoitu tutkimuksen kulusta ja tavoitteesta 

sähköpostilla, intranetissä sekä Yritys X:n lehdessä. 
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Kuvassa 7 kuvataan tämän kehittämistutkimuksen ja kehittämishankkeen välistä vuo-

ropuhelua ja aikataulua. 

 

  

 

9.1 Tutkimusmenetelmät ja mittarit 

Tässä Savuton työpaikka -kehittämishankkeessa tutkimus ja kehittäminen on kytketty 

sisäkkäin eteneviksi tutkimusosioiksi, jotka liittyvät samaan hankkeeseen. Tutkimus-

tiedon pohjalta muodostetaan käsitys tarvittavista tukimuodoista henkilöstön tupa-

koinnin vähentämiseksi, sekä otetaan käyttöön uusi työhyvinvointia ja terveyttä edis-

tävä toimintamalli. Tutkimuksella myös lisätään organisaation ymmärrystä henkilös-

tön toiminnasta ja kulttuurisista tavoista. (ks. Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 24.) 

Tutkimuksen kehittämisosiossa kehitetään terveyden edistämisen mallia työhyvin-

voinnin parantamiseksi.  

Tässä kehittämishankkeessa on mukana joukko erilaisia tutkimusmenetelmiä (ks. Ka-

nanen 2012, 19). Kuvassa kahdeksan on kuvattu tässä tutkimuksessa käytettyjä tutki-

Kuva 7.  Tutkimusprosessin kulku 19.10.2012 – 30.12.2013 
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mus menetelmiä ja niiden yhteyttä toisiinsa.  Kvantitatiivista ja kvalitatiivista -

tutkimusta voidaan käyttää toisiaan täydentävinä tapoina tehdä tutkimusta. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2012,137.) Tässä opinnäytetyössä yhdistyy niin kvantitatiiviset 

(määrällinen) kuin kvalitatiiviset (laadullinen) tutkimusmenetelmät. Laadullinen tut-

kimus kysyy: ”mistä ilmiössä on kyse?”. (Kananen 2012, 30.) Laadullisen tutkimuk-

sen lähtökohtana on ihminen ja ihmisen elämänpiiriin kuuluvat merkitykset. Laadulli-

sessa tutkimuksessa on käytössä runsaasti erilaisia aineistonkeruumenetelmiä kuten 

haastattelut ja videointi. (Kylmä & Juvakka 2012, 16.)  

 

Kuva 8. Tutkimusaineiston keruu menetelmien kuvaaminen 

 

Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu tutkimustavaksi silloin, kun ilmiöstä ei ole ennalta 

tietoa, kun ilmiöstä halutaan syvempää tietoa, luodaan uusia teorioita ja oletuksia, 

käytetään useita tutkimusmenetelmiä yhtä aikaa tai kun ilmiöstä halutaan oikein hyvä 

kuvaus. (Kananen 2012, 29.) Laadullinen tutkimus ei pyri yleistämään vaan kuvaa-

maan ja ymmärtämään ilmiötä, sekä antamaan tulkinnan ilmiöstä. Laadullista osiota 

tässä opinnäytetyössä ovat ryhmäteemahaastattelut sekä avoimien kysymysten purka-

minen (ks liitteet 3 ja 4) Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa on tutkijalla 

oltava tutkittavasta ilmiöstä käsitys ja ymmärrys. Ilmiöön liittyvät tekijät, eli muuttujat 
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tunnetaan ja näin ollen niitä voidaan myös määrällisesti laskea. Tässä tutkimuksessa 

tutkijalla oli perustietoa yrityksen perustiedoista kuten organisaation rakenteesta, hen-

kilökuntarakenteesta, työaikamuodoista sekä organisaation haasteista valtakunnallise-

na työnantajana, jonka toimintayksiköt ovat jalkautuneet ympäri Suomea. Triangulaa-

tio käsittää näiden kahden näkökulman (laadullisen ja määrällisen) yhtäaikaista käyt-

töä tutkimuksessa. Tällöin pyritään tarkastelemaan ilmiötä eri suunnista tai eri mene-

telmin saamaan kattava kokonaiskäsitys. (Kylmä & Juvakka 2012, 17.) Tutkimuksessa 

aineistoa kerättiin siis kyselyllä ja haastatteluilla. Lisäksi käytettiin olemassa olevia 

henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tiedostoja, jotka on kerätty vuonna 2012. 

9.2 Mittariston kuvaus 

Mittareina tutkimuksessa olivat sähköinen kyselylomake ja ryhmäteemahaastattelut. 

Mittaristo suunniteltiin teoriatiedon ja organisaation perustiedon pohjalta. Kyselylo-

makkeessa oli 31 kysymystä, joista neljä oli avoimia kysymyksiä. Kysymykset olivat 

strukturoituja ja vastaukset lukuja, joita voidaan vertailla asettaa järjestykseen ja luo-

kitella. Kyselylomakkeessa oli monivalintakysymyksiä ja Likertin asteikkoon asetettu-

ja kysymyksiä (liite 3), joilla mitattiin tyytyväisyyttä, mielipiteitä tai tehtiin valintoja. 

Indikaattorina käytettiin määrälliseen ja tilastolliseen muotoon esille tuotua toiminnan 

kuvausta.  

Teemahaastattelujen runko (liite 4) suunniteltiin savuttomuus ja työhyvinvointi tee-

man ympärille. Haastattelutilanteisiin tehtiin apukysymyksiä (liite 4) ja esihaastattelu-

tilanne järjestettiin yhdessä toimintayksikössä seitsemälle osallistujalle. Teemahaastat-

telut toteutettiin 6 – 10 hengen ryhmissä ja niiden toteutus suunniteltiin yhdessä toi-

mintayksikön palveluvastaavan kanssa. 
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Taulukko 1. Tutkimuskysymyksiin vastaaminen, kyselylomakkeen, 

teemahaastattelujen ja muun tiedon pohjalta 

 

Tutkimuskysymykset ja kyselytutkimuksen kysymykset sekä teemahaastattelun tee-

mat ja muut tiedon lähteet taulukoitiin ( taulukko 1). Näin varmistettiin esiin nousevan 

tiedon tarkoituksenmukaisuus ja tutkimustehtävien pysyminen tutkimuksen keskiössä. 

9.3 Kohderyhmä ja aineiston keruu  

Kohderyhmäksi valittiin koko Yritys X:n henkilöstö. Kohderyhmää rajattiin eikä sii-

hen valittu omistajasäätiön henkilöstöä mukaan. Tässä hankkeessa ei myöskään noste-

ta esiin asiakkaiden tupakoimiseen liittyviä asioita. Kyselylomakkeen lähettämisen ja 

tulosten keruun takia kohderyhmää tarkennettiin ja kysely lähetettiin kaikille vakitui-

sille työntekijöille sekä sellaisille määräaikaisessa työsuhteessa oleville, joilla on oma 

henkilökohtainen sähköpostiosoite. Kohderyhmään kuuluu siis 289 Yritys X:n henki-

löstöön kuuluvaa ihmistä.  

Tehtävät Mittarit 

Tutkimuskysymys Kyselylomakkeen kysymys Teemahaastatte-
lun aihe 

Muu tiedon haku 

1. Miten tupakointi 
näkyy koetussa työ-
hyvinvoinnissa? 

3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,1
5,16,17,18,19,21,23,24,25, 

26 

1,2,3,4 henkilökunnan työtyy-
tyväisyys kysely 2012 

2. Miten tupakointi 
näkyy sairauspoissa-
oloissa? 

6,10,11, 19,23,26 2,3 työterveyshuollon 
tilastot, henkilöstöhal-
linnon sairauspoissa-
olo tilasto 

3. Millaista tukea 
organisaation henki-
löstö haluaa tupa-
koinnin lopettami-
seksi?   

13,18,21,24,27,28,29,30,31 4,5,6,7,8,9,10 työterveyshuollon tieto 

4. Mitkä tukimuodot 
organisaatiossa ote-
taan käyttöön savut-
tomuuden edistämi-
seksi? 

21,22,23,24,25,27,28,29,30,
31 

4,5,6,7,8,10 Johdon haastattelu 
työterveyshuollon 
sopimus 
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Sähköinen kyselylomake (liite 3) toteutettiin 15.2 – 8.3.2013 välisenä aikana. Lomake 

lähetettiin henkilöstön sähköpostiosoitteisiin 15.2.2013. Ohjelmana käytettiin Webro-

pron ohjelmaa, johon Yritys X:llä on olemassa oleva lisenssi ja jonka avulla toteute-

taan organisaatiossa muitakin henkilöstö ja asiakaskyselyjä. Ohjelman tunnettavuus 

antaa lisäarvoa vastausmäärälle, sillä tekniikka on helppokäyttöinen ja tuttu henkilös-

tölle. Tiedotusta kyselylomakkeesta tehtiin jo tammikuussa 2013, jolloin Yritys X:n 

sisäisessä tiedotuspostissa oli tiedotus opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä tutkimuk-

sesta. Lisäksi helmikuun alussa kaikille esimiehille lähti tiedotus ja ohje esitellä asiaa 

viikkopalavereissa ja kannustaa työntekijöitä vastamaan. Maanantaina 4.3.2012 lähe-

tettiin muistutus esimiesten sähköpostiin ja ohje muistuttamaan työntekijöitä luke-

maan sähköpostiaan. Ohjelma antaa mahdollisuuden lähettää lomakkeen uudelleen 

niihin osoitteisiin, joista ei ole tullut vastausta, kuitenkaan ohjelmasta ei pysty yksi-

löimään vastaajia tunnistettavasti ja näin muistuttaminen henkilökohtaisesti olisi muu-

ten mahdotonta. Uusi lomake siis lähetettiin 4.3.2013 muistutuksena niille, jotka eivät 

olleet vastanneet kyselyyn ja vastausaikaa oli jäljellä viikko. Vastausprosentti kyselys-

sä oli 70 %.  Kyselyjä lähetettiin 298 ja vastauksia saatiin 8.3.2013 mennessä N=203 

kpl.  

Teemahaastattelulla haettiin tutkimukseen tupakoinnin ja työhyvinvoinnin kollektii-

vista tietoa, yhteisöllisyyttä ja mahdollisesti uusien näkökantojen esiin tulemista. 

Teema haastattelu sopii niin kvalitatiiviseen kuin kvantitatiiviseen tutkimukseen. 

Teema haastattelun aineistosta voidaan laskea frekvenssejä, siitä saadaan aikaan tau-

lukoita ja tilastollisen analyysin vaatimia muotoja. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 

2012, 208.) Teemahaastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna. Teemahaastattelu antaa 

mahdollisuuden keskusteluun ja sopii siksi ryhmämuotoiseenkin haastatteluun. Puo-

liksi strukturoiduilla kysymyksillä haettiin esille työyhteisön ajatuksia ja mielipiteitä 

työhyvinvoinnin ja tupakoinnin välisestä kontekstista, sekä mielikuvia tupakoinnin lo-

pettamisen vaikutuksista työyhteisöön ja oletetuista muutoksista, joita tupakoimatto-

muus toisi tullessaan. Ensimmäinen teemahaastattelu oli Kotkan toimintayksikössä 

20.3.2013. Haastateltavia Kotkassa oli kahdeksan. Huhtikuun 19 päivä Vantaalla 

haastatteluun osallistui kuusi ihmistä, Jyväskylässä 24. huhtikuuta neljä, sekä Helsin-

gissä 8.5.2013 haastatteluun osallistui kymmenen haastateltavaa. Teemahaastatteluun 

osallistui yhteensä 28 haastateltavaa. Teemahaastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tar-

kasti, jonka jälkeen ne luokiteltiin teemojen mukaan analyysia varten. Teemahaastat-
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telujen yhteydessä tutkija havainnoi näkemäänsä ja kuulemaansa tunnelmaa, ympäris-

töä ja ryhmädynamiikkaa. 

Haastattelutilanteet suunniteltiin yhdessä toimintayksikön vastaavan kanssa ja haastat-

telu suoritettiin niin, että mahdollisimman moni yksikön työntekijä halutessaan sai 

osallistua siihen työaikana. Haastatteluun oli varattu kaksi tuntia rauhallista aikaa. 

Haastattelut tehtiin toimintayksiköiden yhteistilassa kahvikupin ääressä ja keskustoi-

mistolla kokoustilassa. Tunnelmaa pyrittiin luomaan mahdollisimman rennoksi ja po-

sitiiviseksi, ja alussa varattiin aikaa kahvin hakemiselle ja esittäytymisille ja kuulumi-

sille. Itse haastattelu kesti puolitoista tuntia. Äänitin laite toimi moitteettomasti, äänitti 

hyvin puhutun äänen eikä ottanut häiriöitä ympäristöstä. Äänitin oli myös hyvin pie-

nikokoinen ja huomaamaton, joten se tuntuikin unohtuvan haastattelun aikana. Haas-

tattelija eteni teemahaastattelun ohjeiden mukaan, palauttaen aiheeseen tai antaen seu-

raavan teeman keskusteluun. Haastattelija myös huolehti että kaikilla oli puheenvuoro 

keskustelun aikana. Tutkijan tehtäväksi jäikin apukysymyksillä palauttaa keskustelu 

aiheeseen ja ohjata keskustelua eteenpäin. Litterointi ja havainnot kirjattiin heti haas-

tattelun jälkeen.  

9.4 Aineiston analyysi ja tulosten esittely 

Analyysi tehtiin kyselyn aineistosta, teemahaastattelun aineistosta sekä Yritys X:n 

henkilöstö tilastoista. Analyysin tekeminen sähköisen lomakeaineiston tiedoista tehtiin 

Webropro – ohjelman avulla. Määrällisen tutkimuksen analyysia varten tehtiin ristiin-

taulukointia sekä laskettiin frekvenssejä ja prosentteja. Vastauslomakkeiden tiedot 

analysoitiin tilastotieteen keinoin, käyttäen ristiintaulukointia ja korrelaatioanalyysia. 

Aineistosta nostettiin esiin ristiinvertailun avulla erilaisia muuttujia. Näin tutkimus toi 

esille asioita, joita organisaatiossa voidaan käyttää esimerkiksi henkilökunnan tuki-

muotojen kohdistamisessa eli segmentoinnissa. Analyysivaiheessa vastattiin tutkimus-

tehtäviin taulukon 1 avulla. Tutkimus vietiin läpi aikataulun (liite 5) mukaisesti. 

Teemahaastattelun analyysivaihe alkoi jo haastattelutilanteessa ja heti haastattelun jäl-

keen haastattelut litteroitiin, havainnot kirjattiin sekä haastattelutilanne kuvattiin. Laa-

dullisessa tutkimuksessa havainnoin analysointia voidaan tehdä aineistoa kerätessäkin. 

(ks. Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2012, 223.) Haastatteluista saatu aineistolähtöinen 

analyysi voidaan kuvata kolmivaiheisesti. Ensimmäisenä vaiheena oli aineiston pel-

kistäminen (redusointi). Toisena vaiheena aineiston ryhmittely (klusterointi) ja kol-



  39 
 

 

mantena teoreettisten käsitteiden luominen (abstrahointi). Nämä vaiheet dokumentoi-

tiin ja teemahaastattelujen käsitteet nostettiin esiin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 

110.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa hyvä dokumentointi nousee tärkeäksi analysoin-

tivaiheessa. Kehittämis- ja toimintatutkimuksessa ongelman ratkaisu on osoitus ana-

lyysin onnistumisesta. (ks. Kananen 2012, 191 –192.)  Analyysia kirjoitettaessa vas-

tattiin kaikkiin tutkimustehtäviin haastatteluista löytyneiden keskeisten käsitteiden 

kautta (ks. Kylmä & Juvakka 2012, 112). Käsitekarttaa ja taulukkoa apuna käyttäen 

aineistoa järjesteltiin ja saatiin käsitteet, joilla voidaan vastata tutkimustehtäviin. 

Myös suoria lainauksia käytetään analyysissa tuomaan esiin arjen kokemuksia ja aja-

tuksia suoraan haastattelun tunnelmasta. Aineisto- ja menetelmätriangulaatiolla tarkoi-

tetaan ilmiön monien erilaisten aineistojen hyödyntämistä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

107). Esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvät kyselyt, haastattelut ja välilliset tilastot 

(sairauspoissaolot/ henkilöstömenot) muodostavat triangulaation. Tässä tutkimuksessa 

triangulaatio tulee esiin kyselyn, haastattelun ja tilastojen yhdistämisestä. Tämän avul-

la varmistetaan tutkimuksen luotettavuutta ja saadaan laajempi tietopohja asiasta käyt-

töön. Tälle tietopohjalle on turvallista perustaa tarvittava päätöksen teko. 

Sisällön analyysi on systemaattinen menetelmä, jonka avulla kuvataan analysoitavaa 

tekstiä. Sisällön analyysin avulla voidaan järjestellä ja kuvailla tutkimusaineistoa. 

(Kylmä & Juvakka 2012, 112.) Sisällön erittelyllä tarkoitetaan dokumenttien analyy-

sia, jota käsitellään kvantitatiivisesti esimerkiksi tekstin sisältöä. Sisällön analyysillä 

sitä vastoin tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä esimerkiksi sanalli-

sesti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 107.)  Tässä tutkimuksessa haastattelut äänitettiin, lit-

teroitiin ja analysoitiin sisällön analyysin keinoin, pelkistämällä, ryhmittelemällä ja 

luomalla käsitteet (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 110). Käsitteiksi nousivat savutto-

muus, savuton työpaikka, terveys, tasa-arvoisuus, kirjatut toimintaohjeet, sosiaalisuus 

ja motivointi (liite 5). Teemahaastattelujen pääkäsitteiksi tässä tutkimuksessa nousivat 

siis lähes samat käsitteet kuin ovat sähköisenkyselyn teoriaosan pääkäsitteet, joten 

luotettavuuden näkökulmasta tutkittava ilmiö ja tutkimuksen kohderyhmä ovat pysy-

neet samana koko tutkimuksen ajan. 

10 TULOKSET 

Kyselyyn vastanneiden määrä oli 203 vastaajaa, joka on 70 % Yritys X:n henkilöstös-

tä. Vastausprosentti on erittäin hyvä. Vastaajista 28 % kuuluu ikäryhmään 31 –40 
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vuotta, alle 30 –vuotiaita on vastaajista 20 %. Miehiä vastaajista on alle 10 %. Vastaa-

jista 26 %  eli 52 ihmistä kertoo tupakoivansa. Vastaajista 92 % työskentelee työyhtei-

sössä, jossa joku henkilöstöstä tupakoi. Toimintayksiköt valittiin haastatteluun niin, 

että mukaan saatiin kolmivuorotyötä sekä päivätyötä tekeviä, pienessä työyhteisössä 

työskenteleviä sekä asiakastyötä, esimiestyötä sekä toimistotyötä tekeviä Yritys X:n 

työntekijöitä. Haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista, eikä siihen osallistujia 

valittu millään erityisellä tavalla henkilöstön joukosta. Tulosten esittelyssä käytetään 

käsitettä kysely, tarkoittaen sähköistä kyselylomaketta ja haastattelukäsitteellä edellä 

kuvattuja teemahaastatteluja ja yhteenvetoa niistä. 

10.1 Tupakointi ja henkilöstön koettu työhyvinvointi Yritys X:ssä  

Kyselyn mukaan tupakointi vaikuttaa niin tupakoivien, kuin tupakoimattomien työhy-

vinvointiin. Työhyvinvoinnin indikaattoreina käytetään tässä työn ja taukojen jakau-

tumista työpaikalla tasaisesti, sosiaalisen pääoman ilmenemistä työpaikalla, tupakoin-

nin aiheuttamien haittojen kokemista sekä tupakointiin liittyvien sääntöjen noudatta-

mista työaikana. Kuten taulukosta 2 näemme, 56 vastaajaa (N=203) 26 % kokee että 

tupakoitsijat pitävät taukoja enemmän kuin tupakoimattomat työntekijät.  Vastaajista 

76 eli 38 % (N=203), on kuitenkin sitä mieltä että tauot jakaantuvat tasaisesti kaikkien 

kesken.  

Taulukko 2. Taukojen jakaantuminen tasapuolisesti työaikana 

 

Työn jakaantuminen tupakoinnin takia on 18 % mukaan ongelma. Katsottiin, että työt 

kuormittavat eniten tupakoimattomia työntekijöitä, jotka ovat useammin asiakkaan lä-

hellä esim. yhteistiloissa, koska eivät käy tupakkapaikalla. Jopa neljäsosa vastaajista 

Koetko, että tauot työaikana jakautuvat tasapuolisesti 
N=203 

f 

 

% 

En, Koen että tupakoivat pitävät enemmän taukoja 54 26 % 

En. Koen että tupakoimattomat pitävät enemmän taukoja kuin tupakoivat 6 3 % 

En. Koen että tupakoivat pitävät pidempiä taukoja 6 3 % 

En. Koen että tupakoimattomat pitävät pidempiä taukoja 2 1 % 

Koen että tauot jakautuvat tasapuolisesti kaikkien kesken 76 38 % 

Koen, että tupakoivat eivät pidä enempää taukoja kuin tupakoimattomatkaan 29 29 % 

Yhteensä 203 100 
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katsoi että tupakointi häiritsee työntekoa. Ristiintaulukoimalla (taulukossa 3) tuloksia 

saadaan selville, että tupakoitsijat eivät nähneet eivätkä kokeneet, että tupakoinnista 

aiheutuu työnjakautumiselle haasteita tai että taukojen pituus tai määrä olisi erilainen 

tupakoinnista johtuen. Tupakoitsijat vastasivat, että tauot jakautuvat tasaisesti, eikä 

tupakoivat pidä pidempiä taukoja kuin muutkaan. Tupakoimattomista 33 % (52) koki-

vat, että tupakoitsijat pitävät enemmin taukoja. 36 % tupakoimattomista katsoi, että 

tupakoitsijat jollain tapaa hyötyvät tauoista enemmin kuin ne, jotka eivät polta. Kah-

deksan prosenttia tupakoivista oli myös sitä mieltä, että käyvät useammin tai ovat pi-

dempään tauoilla kuin tupakoimattomat. Suurin osa oli sitä mieltä, että tauot jakautu-

vat tasaisesti 

Taulukko 3. Ristiintaulukointi taukojen jakaantumisen kokemuksesta tupakoivien ja 

tupakoimattomien välillä 

Koetko, että tauot työaikana jakautuvat tasapuolisesti?  N=203 Tupakoitko? 

 

Kyllä 

% 

Kyllä 

f 

En 

% 

En 

f 

En. Koen, että tupakoivat pitävät enemmän taukoja 8 %  4 33 % 50 

En. Koen, että tupakoimattomat pitävät enemmän taukoja kuin tupakoivat 2 % 1 4 % 5 

En. Koen, että tupakoivat pitävät pidempiä taukoja 0 % 0 3 %  4 

En. Koen, että tupakoimattomat pitävät pidempiä taukoja 0 % 0 2 % 2 

Koen, että tauot jakautuvat tasapuolisesti kaikkien kesken 42 % 22 36 % 56 

Koen, että tupakoivat eivät pidä enempää taukoja kuin tupakoimattomat-

kaan 
48 % 25 22 % 34 

Yhteensä 100 % 52 100 % 151 

 

Kyselylomakkeen avoimissa kysymyksissä pohdittiin työnjakautumiseen liittyviä teki-

jöitä erilaisten toimintayksiköiden kohdalla. Selkeästi eniten työnjakautumiseen kiin-

nitetään huomiota kolmivuorotyössä ns. ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä kuin 

asumispalvelutyössä, jossa liikutaan satelliittiasunnoissa laajalla alueella ympäri kau-

punkia. 
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Haastattelutilanteessa työn jakautumista pohdittiin seuraavasti: 

”Omaan tahtiin käydään tupakalla, tässä se ei oo keltään pois kun mie 

oon tupakalla, omassa työssä se vaan näkyy.” 

”On esimiehen asia puuttua jos joku on aina tupakalla, selvitettävä rajat 

ja työajan käyttö.” 

”Tupakoivia joudutaan aina odottamaan koulutuksissa ja palavereissa, 

siihen menee aina aikaa joka on varattu keskusteluun.” 

”Kyllä se tuntuu ikävältä jos oot yksin asiakkaiden kanssa iltapalaa lait-

telemassa ja muut kaksi työntekijää on tupakalla, siin on rauhallisuus ja 

yksilöllisyyskin joskus kaukana.” 

Kyselyn vastauksissa ilmeni, että tupakointi oli sovittujen tapojen mukaista suuressa 

osassa Yritys X:n yksiköitä, sillä tupakointi tapahtui sovituissa paikoissa vastaajista 

yli 90 % mielestä (N=203). Yleisiä tupakointiin liittyviä tapoja noudatettiin yli 80 % 

mielestä. Vastaajista 40 %  katsoi naapurustolle koituvan haittaa Yritys X:n henkilös-

tön tupakoinnista. Savu ja haju haitat häiritsevät työpaikan tiloissa 32 % a eli 60 vas-

taajaa (N=203). 

Tutkimuksen kyselyn avoimissa vastauksissa nousi esiin ns. toisten tupakkakäyttäy-

tymisen ”kyttääminen”, jonka poistumisella katsottiin olevan työhyvinvointia paranta-

va vaikutus koko työyhteisölle. Myös tupakkapaikoilla muodostuvat tupakkaporukat 

luovat osaltaan esteitä työyhteisön yhteenkuuluvuudelle ja työhyvinvoinnille. Vastaa-

jien mielestä osallisuus ja tiedottaminen voivat olla ongelmia jos asioita puhutaan tu-

pakkapaikalla. Samoin salassapitovelvollisuuden huolehtimista asiakastietojen ja työ-

yhteisön asioissa korostettiin monen vastaajan kommenteissa. Vastaajien kommenteis-

sa työhyvinvoinnin merkitys nousi esiin myös tasa-arvon tunteen luomisessa. Kaikilla 

tulisivat olla samat oikeudet ja velvollisuudet työyhteisössä.      

Haastatteluissa esiin nousi myös muita työhyvinvointiin ja viihtyvyyteen liittyviä teki-

jöitä, kuten tupakkapaikkojen siisteys. Tupakkapaikkojen siivoamiseen, merkitsemi-

seen ja sijoitteluun pitää kiinnittää huomiota. Myös ”tupakkatakit” nousivat keskuste-

luun; joissakin yksiköissä on erikseen tupakkatakit, joita säilytetään lähellä nopeasti 
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saatavilla tai ne päällä ollaan yhteistiloissa jotta tupakalle pääsee nopeasti ja helposti. 

Tupakkatakit herättivät kysymyksiä asenteesta työnteon ja tupakoinnin välillä. Takit 

koettiin myös epäsiisteiksi ja usein pahan hajuisiksi.  Työntekijöiden jakaantuminen 

tupakoimattomiin ja tupakoiviin koettiin myös negatiivisena asiana työhyvinvointiin 

liittyen. Koettiin, että erilaisten ryhmien muodostuminen työyhteisön sisällä aiheuttaa 

monenlaisia hyvinvointia alentavia tekijöitä, kuten erilaista tiedonkulkua, selän takana 

puhumista ja tahatonta leimaantumista erilaisiin rooleihin. Tupakoinnin vaikutus työ-

hyvinvointiin koettiin myös jonkunlaisena kiireen tuntuna, tupakoitsijalla saattaa olla 

hyvinkin kiire tupakalle tai hän odotuttaa asiakasta: ”vedän tän tupakan loppuun”. 

Myös työnorganisointiin ja johtamiseen tupakoinnilla katsotaan olevan merkitystä. 

Työn organisoinnin katsotaan paranevan jos tupakointi vähenee tai loppuu työajalla.  

Haastatteluissa positiivisia asioita tupakkakulttuurissa löytyi seuraavasti, tauot mah-

dollistavat työstä ja asiakkaista irtaantumisen hetkeksi. Tupakan avulla saadaan aikaan 

stressitason lasku. Tupakkapaikalla luodaan luontevia sosiaalisia suhteita ja keskuste-

lua muustakin kuin työstä. Yritys X:n henkilöstökyselyssä 2012 vastaukseksi työyh-

teisön sosiaalista pääomaa kuvaavassa osiossa on kokemuksena, että työilmapiirin 

merkitys on suuri ja se toteutuu hyvin, kollegan auttaminen kuuluu työyksiköissä asi-

aan ja sitä arvostetaan suuresti. Myös vastuunkantaminen osoittautuu tärkeäksi ja se 

onnistuu hyvin. Nämä vastukset sijoittuvat kaikki kuvan oikeaan yläkulmaan ZEF-

taulukossa jolloin asioiden merkitys on suuri ja se toteutuu hyvin. Seuraavassa kuvas-

sa (9) näkyy ihmissuhteiden ja ilmapiirin merkitystä Yritys X:n henkilöstön mielestä. 

 
Kuva 9. Yritys X:n henkilöstön kokemus ihmissuhteden ja ilmapiirin 

merkityksestä työyhteisössä (Yritys X:n henkilöstötyytyväisyyskysely 2012) 
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10.2 Tukimuodot henkilöstön tupakoinnin vähentämiseksi tai lopettamiseksi 

Savuttomuus koettiin haastattelujen valossa positiiviseksi asiaksi. Kyselytutkimuksen 

vastauksissa (N=203) noin 94 ihmistä katsoo, ettei asialla ole vaikutusta itselle, noin 

80 vastaajaa kannattaa savutonta työyhteisöä, koska se parantaisi vastaajan työhyvn-

vointia. Alle kymmenen vastaajaa kertoo, että työpaikan savuttomuus antaisi motivaa-

tiota lopettaa tupakointi kokonaan. Kaksikymmentä vastaajaa katsoo, että olisi vaike-

uksia olla polttamatta työaikana (ks. kuva 10).  

 
Kuva 10. Savuttoman työpaikan kannatus ( N= 203) 

 

Tupakoivista vastaajista 63 % eli 31 vastaajaa olisi valmis työskentelemään savutto-

massa organisaatiossa. Heistä 19 sanoi, ettei asialla olisi merkitystä, kolme kannattaa 

savutonta työyhteisöä ja yhdeksän vastaajaa katsoo, että se saisi heidät motivoitumaan 

ja vähentämään tai lopettamaan tupakoinnin. Vaikeuksia olla polttamatta työajalla oli-

si 21 vastaajalla. Taulukossa neljä näkyy että tupakoivista 52 :sta vastaajista 32 % 

polttaa 3 – 5 savuketta työpäivä aikana. Viisi työntekijää polttaa työpäivänsä aikana 6 

– 10 savuketta.  

Taulukko 4. Tupakoimisen määrä savukkeina 

 

 

 

 

Savukkeiden määrä/vrk 

f % 

0 kpl 55 % 

1 – 2kpl 8,5 % 

3 – 5 kpl 32 % 

6 – 10 kpl 4,5 % 

10 kpl > 0 % 
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Erilaisia ehdotuksia (taulukko 5) tukimuodoista nousi esiin, lääkkeellistä tukea katsoi 

tarvitsevansa 28 tupakoivaa vastaajaa lopettaakseen tupakoinnin työaikana tai koko-

naan. Erilaiset kannusteet olivat 21vastaajan mukaan hyvä keino savuttomuuteen, työ-

paikalla motivoinnin koki tärkeäksi 9 vastaajaa ja sosiaalinen tuki ja tiedotus auttaisi 

osaltaan tekemään päätöstä savuttomuudesta.  

Taulukko 5. Tupakoinnin lopettamiseksi tarvittavat tukimuodot 

 

 

 

 

 

 

 

Koko työyhteisön tukimuotojen tarve savuttomuuteen siirryttäessä näkyy kuvassa 10. 

Savuttomuuden nostaminen koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi ja tavoitteeksi on 117 

(N=203) vastaajan mielestä tärkein tuki. Myös se, että tupakoinnin lopettavat tai vä-

hentävät saavat tukea elämäntapa muutokseensa, koetaan tärkeäksi. Vain 22 vastaajaa 

nostaa kolmen tärkeimmän asian joukkoon tiedon lisäämisen tupakoinnin vähentämi-

sen tueksi.  

Millaista tukea haluaisit jos päättäisit lopettaa 
tupakoinnin? (voi valita useamman vaihtoeh-
don) 

 

% f 

Lääkkeellinen tukimuoto työterveyshuollon 
kautta, lääke tai laastari 63 % 28 

Sosiaalinen tuki esim. tukiryhmä, nettiryhmä, 
tukihenkilö 8 % 4 

Kannusteet 45 % 21 

Tietoa tupakoinnin aiheuttamista riskeistä ja 
sairauksista 11 % 5 

Motivointi työpaikalla 20 % 9 

Yhteensä 100 % 67 
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Kuva 10. Työyhteisön tarvitsema tuki savuttomuuteen pääsemiseksi 

 

Avoimista vastauksista nousee esiin myös tupakoimattomien näkemys, että tupakoin-

nin lopettavia ei pidä palkita vaan mieluummin palkittaisiin savuttomia ja terveitä 

työntekijöitä. Monissa vastauksissa korostetaan omaa halua lopettamisen onnistumi-

sessa. Oma motivaatio, asenne ja halu lopettaa ovat tärkeitä. Vastaajat katsovat, ettei 

tupakoinnin vähentämiseen voi houkutella ulkoisilla kannusteilla ilman omaa moti-

vaatiota. Haastatteluissa tukimuodoista noussut keskustelu jakaantui selkeästi yksilön 

hyvinvointiin liittyviin kannusteisiin, rahaan, ja imagoon. Yksilön hyvinvointiin liitty-

viä tukimuotoja haastattelussa nousi esiin seuraavasti; tyky-seteleiden lisääminen sa-

vuttomille, sekä työterveydenhoidon kautta saataviin systemaattisiin tukimuotoihin. 

Haastatteluissa esimiehen rooli savuttomuuteen tukemisessa sekä savuttomuuden seu-

raamisessa koettiin tärkeäksi. Haastattelutilanteissa tuli esiin, että tupakoinnin puheek-

si ottaminen, tämän kyselyn ennakkotiedotus ja kyselyyn osallistuminen koettiin posi-

tiiviseksi ja asiasta haluttiin avointa keskustelua myös jatkossa. Haastateltavat ideoivat 

Yritys X:n sisäistä vertaistukiryhmää kohti savuttomuutta tai ns. keskustelupalstaa in-

tranettiin. Tiedon lisääminen ja ajankohtaisen tiedon tuominen esiin madaltaisi kyn-

nystä hakeutua etsimään tukea omalle terveydelle tärkeille muutoksille. 
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10.3 Henkilöstön sairauspoissaolot ja tupakointi 

Kyselyn vastauksissa henkilökunta nosti esiin tupakoinnin vähentämisen seurauksena 

hyvinvoinnin kasvamisen ja terveyden tilan parantumisen. Vastaajista (N=203) 70 % 

katsoo, että tupakoinnin vähentämisen seurauksena henkilöstön terveydentila paranisi. 

Haastattelutilanteessa sairastumisen ja tupakoinnin välistä yhteyttä pidettiin itsestään 

selvyytenä, muttei nähty selkeästi kuitenkaan tupakoinnin ja sairauspoissaolojen välis-

tä yhteyttä. Haastateltavat tiesivät, että tupakka aiheuttaa paljon sairauksia, lisää riskiä 

sairastua moniin sairauksiin ja voi johtaa myös kuolemaan. Sairauspoissaolojen ei kat-

sottu liittyvän tupakointiin. Sairauspoissaolojen johtumista juuri tupakasta kyseen-

alaistettiin kaikissa haastattelutilanteissa. Seuraavana ovat haastattelutilanteissa esiin-

tyneitä lainauksia joissa nousee esiin ristiriitaiset ajatukset tupakoinnin vaikutuksista 

poissaoloihin: 

”En kai mä nyt sairauslomalle jää tupakan takia; et sitten polttaisin ko-

ko päivän posket lommolla?” 

”Miten voi sanoa johtuuks´ flunssa siitä, että tapaan paljon flunssaisia 

ihmisiä ja kaikki muutkin sairastuu, vai siitä, että saan flunssan koska 

poltan?” 

”En tiennyt, että lannerankavaivat voivat johtua tupakan poltosta, nyt 

pitää miettiä lisää asiaa, osu ja uppos tuo inffo” 

Kuvassa 11 näkyy Yritys X:n sairauspoissaolotiedostoista ajalta 1.1.2012 –31.12.2012 

sairauspoissaoloja oli  3630 päivää 183 eri henkilöllä (N=318). Sairauspoissaoloja ei 

ollut lainkaan 135 työntekijällä. Suurin syy sairauspoissaoloihin oli mielenterveyden 

häiriöt, yhteensä 974 päivää. Mielenterveydenhäiriöiden syistä johtuvat poissaolot oli-

vat keskimäärin 29,5 päivää pitkiä. Toisena ryhmänä tulivat tuki- ja liikuntaelinsai-

raudet, joita oli yhteensä 858 päivää, ja yleisin sairauspoissaolon kesto oli 8 päivää.  

Kolmantena kärjessä ovat infektiot yhteensä 597 päivää, joissa keskimääräinen pois-

saolon pituus 3,8 päivää.   
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Series 6 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet () 858 
SEries 5 Mielenterveyden häiriöt () 974 
Series 4 Infektiot () 597 
Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet () * 
Series 2 Tapaturmat () 529 
Series 1Muut () 664 
KAIKKI YHTEENSÄ 3 630 
Poissaolopäiviä / hlö (kokonaishenkilömäärä) 11.4 ( 318) 

Kuva 11. Sairauslomien diagnoosien mukainen jakautuminen 1.1. - 30.12.2012. 

 

Toimialaan verrattuna mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauspoissaolot ovat Yri-

tys X:ssa huomattavan korkeat. Yritys X 2:ssä 7 % ja toimialalla yleensä 16 % saira-

uspoissaoloista johtuu mielenterveydenhäiriöistä.  Tuki- ja liikuntaelin sairaudet aihe-

uttavat 24 % poissaoloista Yritys X:ssä, kun toimialalla luku on jopa 33 %, infektiois-

ta aiheutuu 16 % poissaoloista kun toimialalla keksimäärin 15 %.  Sairauspoissaolo-

prosentti Yritys X:ssä on 3,1 kun toimialalla 2,9. Poissaoloja Yritys X:n henkilöstöllä 

on henkilöä kohden 11,4 päivää vuodessa, kun suhdeluku toimialalla on 10,4. Vuonna 

2013 mielenterveyden häiriöistä johtuvat sairauslomat ovat syyskuussa ajetun tiedos-

ton mukaan laskeneet edellisvuodesta, kun taas infektioista johtuvat poissaolot ovat li-

sääntyneet ja jo nyt ylittäneet viimevuoden sairauspoissaolojen määrän. Tupakoinnin 

yhteyttä sairastavuuteen tai sairauspoissaoloihin ei saatu esiin työterveyshuollon tilas-

tosta. Tupakoinnilla on yhteyttä tuki ja liikuntaelin sairauksiin sekä mielenterveyden 

häiriöihin. Tupakoivien sairastuvuus infektioihin on suurempi kuin tupakoimattomilla. 



  49 
 

 

10.4 Savuttomuuden edistämisen tukimuodot Yritys X:ssä 

Kyselyn vastaajat nostivat esiin lääkkeellisen tuen, sosiaalisen tuen ja kannusteet sa-

vuttomuuteen. Lääkkeellinen tukimuoto oli tupakoivien vastaajien joukosta yli 60 % 

mielestä tärkein tukimuoto työterveyden kautta. Seuraavaksi eniten 45 % tupakoinnin 

vähentämiseksi tupakoitsijat toivoivat erilaisia kannusteita. Pieni osuus vastaajista toi-

voi myös lisää tietoa tupakan aiheuttamista sairauksista ja riskeistä.  Vastaajissa oli 

myös muutama, jotka eivät katso tarvitsevansa tukea lainkaan lopettaakseen tai vähen-

tääkseen tupakointia.  Koko työyhteisön savuttomuuteen pääseminen vaatii vastaajien 

mielestä eniten koko työyhteisön sitoutumista ja toinen toisensa tukemista. Toiseksi 

nousevat tukimuodot tupakoinnin vähentäville tai lopettaville. Avointa keskustelua ja 

sosiaalisten tilanteiden ja taukojen uudelleen järjestämistä toivottiin. 

Haastatteluissa esiin nousi tupakoinnin lopettamisen tukemiseksi lääkkeiden ja val-

misteiden saaminen esim. maksuttomana tai omavastuuosuuden maksamalla työterve-

yshuollosta.  Keskustelua heräsi myös motivaation tärkeydestä. Ilman omaa motivaa-

tiota lopettaminen on mahdotonta eikä tuella tai erilasilla keinoilla katsottu olevan sil-

loin mitään painoarvoa. Haastattelutilanteissa ehdotettiin Yritys X:n sisäistä tukiryh-

mää savuttomuuteen esim. keskustelupalstan kautta. Haastatteluissa ideoitiin vapaata 

ja avointa ryhmää, johon voisi osallistua halutessaan oman motivaationsa mukaisesti. 

Ryhmästä voimaa, -ajatus oli tuttu ja sen kaltaista tukea arvostettiin. Myös mahdolli-

suutta työterveyden kautta järjestäviin tupakoinnin lopettamisryhmiin ehdotettiin, ku-

ten seuraava sitaatti selventää: 

”Ryhmästä voimaa -ajatus voisi olla keino saada savuton työpaikka, jo-

tain keskustelu tai -motivaatio ryhmää vaikka intran kautta.” 

Tiedon lisääminen tukisi ja avaisi haasteltavien mielestä motivaation syntymistä. Tie-

toa haastateltavat kaipasivat lopettamisen erilaisista tavoista ja saatavuudesta. Tietoa 

haluttiin myös tupakan aiheuttamista haitoista ja riskeistä.  Eräs haastateltava ilmaisi 

asian lyhyesti: 

”Tutkittu tieto avaa silmät”. 

Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä siitä että pakottaminen tai määräykset eivät 

ole keino kohti savuttomuutta, vaan motivaation ja elämän valintojen miettiminen oi-
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kean tiedon valossa ja tarvittaessa tuetusti, savuttomuus olisi mahdollista saavuttaa. 

Oman motivaation merkitys nousee esiin esimerkiksi seuraavasta haastattelun sitaatis-

ta:   

”Kyllä tupakoivan tulee itse herätä ja ymmärtää riippuvuus ja tehdä 

päätös lopettaa tai vähentää tupakointiaan.”   

Omaa terveyttä tärkeimmäksi asiaksi nousi lasten terveys. Moni haastateltava oli val-

mis lopettamaan tupakoinnin jos lapsen terveys vaatisi. ( ks. seuraava lainaus.) Omaa 

terveyttä arvostetaan ja tupakoinnin aiheuttamia sairauksiakin haastateltavat toivat 

esiin useita. Moni oli miettinyt lopettamista, mutta lopettamisen vaikeus riippuvuuden 

takia koettiin isoksi haasteeksi. Keinoiksi tukea savuttomuuteen nousi keskusteluissa 

tiedon lisääminen tupakan aiheuttamista riskeistä, sekä tiedon lisääminen lopettamis-

vaihtoehdoista ja kannustaminen: 

”En todella halua että lapseni allergia oireet pahenevat astmaksi, sen 

takia voisin lopettaa tupakoinnin heti.” 

Yhdessä haastattelussa neljästä, keskustelussa esiin nousivat sanktiot, kysymyksiä 

kuinka rangaistaan tupakoivaa, jos tupakoi työajalla eikä tauolla, tai tupakointi häirit-

see työntekoa tai muiden työhyvinvointia. Katsottiin, että esimiehen tulee puuttua ti-

lanteisiin, joissa työntekijä ei hoida omaa osaansa työstä siinä ajassa kun on sovittu tai 

tarpeen. Keinot puuttua tupakoimiseen puuttuvat, koska mitään tupakointiin liittyvää 

ei ole kirjattu ja tauot asumispalvelutyössä ovat hyvin epäsäännöllisiä ainakin osassa 

yksiköitä. Taukoja ei ole määritelty kovin selkeästi, joten ylimääräisiin tupakkatau-

koihin ei yleensä puututa kuin räikeimmissä tapauksissa. Yritys X:n työterveys (Ter-

veystalo) tarjoaa ns. savuttomuushoitoa: hoitoprosessi on 12 kuukautta ja se sisältää 

seitsemän puolen tunnin käyntiä vuoden aikana. Tämä hoitomalli sisältää käyntejä 

niin terveydenhoitajan luona kuin lääkärinvastaanotolla. Sisältönä savuttomuushoi-

dossa on keskustelua, kuuntelua, kannustusta, elintoimintojen mittaamista ja seurantaa 

sekä lääkehoidon mahdollinen aloittaminen. Ohjelma sisältää tämän lisäksi puhelin-

kontakteja, sähköpostikeskustelua ja jatkosuunnittelua.  
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11 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Tutkimuksella pyritään tuottamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Tutkittavana ilmiönä tässä opinnäytetyössä on tupakoiminen työaikana työ-

hyvinvoinnin näkökulmasta katsottuna.  Tässä tutkimuksessa on käytetty laadullisia ja 

määrällisiä tutkimusmenetelmiä, ja niiden luotettavuuteen on kiinnitetty huomiota.  

11.1 Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan osoittaa aineiston määrällä sekä mitta-

reiden oikealla valinnalla.  Kyselytutkimuksessa mittaus tapahtuu kyselylomakkeella. 

(Vehkalahti 2008, 20.) Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota mittarien muodostami-

seen ja valintaan. Kyselytutkimuksen kysymykset nostettiin esiin aiheeseen liittyvästä 

teoriasta ja tutkimustiedosta. Kysymykset asetettiin tutkimustehtävien mittariksi. Mit-

tari on kokonaisuus, joka mittaa useita toisiinsa liittyviä asioita (Vehkalahti 2008, 23). 

Kysymykset esitettiin opinnäytetyön pientyöryhmässä, jossa pohdittiin niiden luotet-

tavuutta sekä mittaamista. Kehittämishankeryhmässä kysymykset tarkistettiin organi-

saation näkökulmasta. Tärkeänä pidettiin, etteivät kysymykset ole johdattelevia, vaan 

niillä haettiin esiin henkilöstön tuen tarpeita savuttomuuteen. Kysymysten teossa kiin-

nitettiin myös huomiota siihen, ettei tupakoitsijoita leimata eikä paheksuta, vaan ky-

symyksillä ohjataan miettimään työhyvinvointia. Kysymyslomake hyväksyttiin niin 

oppilaitoksen kuin Yritys X:n puolesta tammikuussa 2013. Kysely lähetettiin vastaa-

jille ja vastausaikaa oli neljä viikkoa. Ison kohderyhmän valinnalla varmistettiin reli-

aabeliutta. Kysymyslomake esitestattiin kahteen kertaan.  Mittareihin pitää olla mah-

dollisuuksia tehdä muutoksia jotta ne toimivat luotettavasti (Vehkalahti 2008, 41). 

Testaus tehtiin 23 vastaajalla ja kysymyksiin tehtiin muutoksia testausten välissä vas-

tausten antamisen helpottamiseksi ja myös kysymysten ymmärrettävyyttä tarkenettiin. 

Esitestaus tehtiin suoraan samalla ohjelmalla kuin varsinainen kysely, näin parannet-

tiin kysymysten ymmärrettävyyttä.  

Lukuja ja määrällistä tietoa tutkimukseen haettiin myös työterveyshuollon ja henkilös-

töhallinnon kautta. Tutkimuksessa käytettiin muuttujien frekvenssejä sekä ristiintaulu-

kointia. Ristiintaulukoimalla muuttujia, saatiin esille esim. vuorotyöntekijöiden ja päi-

vätyötä tekevien tupakoimisen eroja. (ks. liite 3.) Tutkimuksen kyselylomakkeen ky-

symysten eli mittarien teko prosessi kuvattiin tarkasti. Kyselylomake muodostettiin 

sähköiseen ohjelmaan, josta lomake voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen käyttöön. 
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Tiedonkeruuseen kiinnitettiin huomiota ja vastaajia motivoitiin vastaamaan, jotta tut-

kimuksen otanta ja perusjoukko saatiin mahdollisimman suureksi (ks.Vehkalahti 

2008, 43). Tutkimuksella saatiin vastaukset kysymyksiin, jotka asetettiin teoriatiedon 

pohjalta. Tutkimukseen osallistuvien määrä lisää luotettavuutta suuruutensa ja haja-

naisuutensa takia. Vastausprosentti on tutkimuksen yksi luotettavuuden ilmaisin 

(Vehkalahti 2008, 44). Tutkittavaan kohderyhmään kuului koko Yritys X:n vakituinen 

henkilöstö 298 työntekijää.  Kyselytutkimukseen vastasi 203 vastaajaa. Joten vastaus-

prosentti oli 70 % ja kato 30 %. 

11.2 Laadullisen tutkimuksen arviointi 

Laadullisen tutkimuksen kriteereinä ovat uskottavuus, vahvistettavuus ja reflektiivi-

syys sekä siirrettävyys. (Kylmä & Juvakka 2012,128.) Uskottavuutta voidaan parantaa 

kriittisellä ja arvioivalla työasenteella. Tämän tutkimuksen uskottavuutta lisää tutkijan 

subjektiivisuus ja neutraalin asenteen säilyttäminen niin tutkimusvaiheissa kun tutki-

mustuloksien muodostamisessa. Tutkimuksessa pyrittiin hyvin kriittiseen tarkasteluun 

läpi hankkeen. Vahvistettavuutta on tässä tutkimuksessa käsitelty niin, että tutkimuk-

sen lukija tai toinen tutkija voi seurata tutkimuksen kulkua päätyen joko samanlaisiin, 

tai erilaisiin tutkimustuloksiin, kuten laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista tehdä 

(ks. Kylmä & Juvakka 2012, 129). Reflektiivisyyttä tutkimuksessa on pohdittu kysy-

myksen asettelussa, teemahaastattelun rungon ja kysymysten asettelussa sekä tutkijan 

vuorovaikutuksen osuutta niin viestinnässä tiedottamisessa kuin haastattelutilanteissa-

kin. Siirrettävyyttä voidaan osoittaa tutkimuksessa niin, että tutkimuksen tulokset ovat 

siirrettävissä esimerkiksi organisaation omistaja säätiön henkilöstöön.   

Ryhmähaastatteluihin osallistui 47 ihmistä, erilaisista yksiköistä, erilaisilla työntekijä 

statuksilla, erilaisista kaupungeista Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Tutkimuksella 

tavoitettiin hyvin tutkittava kohderyhmä. Kananen puhuu luotettavuudesta, joka koos-

tuu reliabiliteetista ja validiteetista. Tutkimusten tulosten ja johtopäätösten tulisi olla 

oikeita, uskottavia ja luotettavia. Luotettavuus kertoo myös työn laadusta.  (Kananen 

2012, 161.) Tulosten analysoinnissa ja johtopäätösten tekemisessä on käytetty kysy-

mysten asettelutaulukkoa (ks. s. 51), apuna ja huolellisesti vastattu tutkimuskysymyk-

siin tulosten mukaan etsien vastauksia niin kyselylomakkeista kuin haastattelujen litte-

rointiaineistosta sekä henkilöstökyselyjen ja tilastojen tiedoista. Saturaatioajatus pe-

rustuu ideaan, jossa aina tietty määrä riittää tuomaan esiin sen teoreettisen peruskuvi-
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on mikä on mahdollisuuskin tutkimuksella löytää. Lisäaineiston kerääminen ei tuo 

enää lisää uutta tietoa, vaan peruslogiikka alkaa toistua. Tällöin puhutaan aineiston 

kyllääntymisestä. (Eskola & Suoranta 2008, 62 – 63.) Tässä tutkimuksessa laadullisen 

tutkimuksen kriteerien voidaan osoittaa toteutuvan. Tuloksia voidaan verrata jo ole-

massa oleviin vuoden 2012 tiedostoihin henkilöstöstä. Tutkija oli koko prosessin ajan 

avoimessa keskustelussa tutkittavan ryhmän kanssa, joten tutkimuksen eri vaiheissa 

on voitu keskustella ja tiedottaa tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimuksen tuloksista. Tutki-

ja piti koko tutkimuksen ajan ns. tutkimuspäiväkirjaa tutkimuksen etenemisestä, aika-

taulusta sekä havainnoista, joita tutkimuksen aikana nousi esiin. 

11.3 Triangulaatio luotettavuuden lisääjänä 

Kun tutkija kerää omaa havaintoaineistoaan, aineiston tieto on ns. välitöntä primaari-

aineistoa. On mahdollista käyttää myös muiden keräämää aineistoa jota kutsutaan se-

kundaariaineistoksi. Tutkimusaineiston keruussa tulee miettiä myös taloudellisia asioi-

ta ja resursseja joita on käytettävissä. Tutkimusaineiston arvo ei muutu sen mukaan 

miten aineisto on hankittu. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2012, 186.) Tämän tutki-

muksen primaariaineiston kerättiin vuoden 2013 aikana kyselyllä ja haastatteluilla. 

Tutkimuksessa on käytetty sekundaariaineistoina työterveyshuollon tilastoja vuodelta 

2012 ja Yritys X:n omia asiakirjoja ja henkilöstötilastoja vuodelta 2012.  

Kun käytetään useampia menetelmiä yhtä aikaa, voidaan puhua triangulaatiosta. 

Triangulaatio on suosittu tapa tutkimuksen validikriteerinä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

140.) Triangulaation käyttäminen tässä tutkimuksessa toi tutkimuksella paljon lisää 

syvyyttä aiheeseen ja ryhmäteemahaastatteluilla sekä tilastotiedoilla henkilöstöhallin-

nosta ja työterveydestä saatiin erilaisia näkökantoja. Triangulaatiota käyttäen, niin 

menetelmissä kuin analysoinnissa, tutkija nosti esiin tutkittavan ilmiön erilaisia näkö-

kulmia. Tärkeää triangulaation käyttämisessä on, että ilmiö pysyy koko tutkimuksen 

ajan samana. Tutkittavana ilmiönä oli tupakoinnin vaikutus työhyvinvointiin ja savut-

tomaan organisaatioon siirtymisen haasteet ja mahdollisuudet henkilöstön näkökul-

masta. Kyselyn ja haastattelujen aikataulu ja toteuttaminen on kirjattu. Tässä tutki-

muksessa on nostettu esiin eri näkökantoja ja luotu niistä selkeitä johtopäätöksiä, sillä 

yksilöiden terveyden edistämisen kannalta niin työkykyyn kuin terveyteenkin voidaan 

vaikuttaa. Näillä vaikuttamisen keinoilla on merkitystä organisaation tulokseen, asia-
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kastyöhön, henkilöstöjohtamiseen, henkilöstömenoihin ja koko henkilöstön työhyvin-

vointiin. 

 

12 YHTEEVETO 

12.1 Johtopäätökset  

Suomi on ollut kärkipäässä maailmalla tupakoinnin vähentämisessä. Olemme ensim-

mäisten joukossa ratifioineet tavoitteet savuttomuudesta. Savuttomat kunnat, työpai-

kat, sairaalat ja oppilaitokset ovat saavuttaneet tavoitteet nopeammin kuin kuviteltiin. 

Savuton Suomi 2040 on keväällä tuonut uuden tavoitteen; savuttomaksi jo vuonna 

2030. (Savuton Suomi2040 seminaari.) Yritys X on omassa henkilöstöstrategiassaan 

nostanut esiin sairauspoissaolojen vähentämisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen. 

Tällä tutkimuksella etsittiin tupakoinnin ja työhyvinvoinnin vaikutusta toisiinsa sekä 

henkilöstön mielestä tärkeitä tukimuotoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 

Tutkimuksella kerätyllä tiedoilla voidaan suunnitella työterveydenhuollon palveluita, 

pohtia johtamisen tapoja, työn organisointia sekä terveen ja hyvinvoivan työntekijän 

antia työnantajalleen. Terveyden edistämisen näkökulmasta, työntekijän terveydestä ja 

hyvinvoinnista huolehtiminen ja kannustaminen terveellisiin elämäntapoihin ovat 

työnantajan intressien mukaista toimintaa (Husman & Liira 2010, 196 - 197). Myös 

tässä tutkimuksessa työkyvyn ja työhyvinvoinnin näkökulma on keskeinen. Työkyvyn 

ylläpitäminen ja terveydestä huolehtiminen ovat työntekijän omien valintojen tulosta, 

mutta työnantajan tekemillä interventioilla katsotaan olevan iso merkitys valintojen 

tekemisessä.  

Haastattelun ja kyselyn pohjalta nousee vahva yksilöllisen motivaation tarve muutok-

seen omassa terveyskäyttäytymisessä. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan esit-

tää tupakoinnilla olevan iso vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin. Työhyvin-

voinnin indikaattoreina käytettiin työn ja taukojen jakautumista työpaikalla tasaisesti, 

sosiaalisen pääoman ilmenemistä työpaikalla, tupakoinnin aiheuttamien haittojen ko-

kemista sekä tupakointiin liittyvien sääntöjen noudattamista työaikana. Johtopäätök-

seksi saadaan että tupakointi vaikuttaa työn olennaisiin rakenteisiin, kuten työn 

organisointiin, johtamiseen ja asiakastyönlaatuun.  
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Vuoden 2008 THL:n tutkimuksessa todettiin että suurin osa tupakoivista on huolis-

saan tupakoinnin vaikutuksista terveyteensä (Helakorpi, Paavola, Prättälä & Uutela 

2009, 6 ). Yritys X:n henkilöstö vastaa tutkimuksessa samansuuntaisesti. Huoli omas-

ta ja työkaverin terveydestä oli voimakasta. Toisaalta vastauksista nousi esiin ajatuk-

sia, ettei tupakointi vaikuta esimerkiksi sairauslomiin, mutta toisaalta tiedostettiin tu-

pakoinnin aiheuttamat vaivat ja sairaudet. THL:n tutkimuksen 2008 mukaan tupakoi-

vista reilusti yli puolet ilmaisi halunsa lopettaa tupakointi ja samanlainen tutkimustu-

los nousi esiin myös Yritys X:n henkilöstöstä. Yritys X:n organisaation henkilöstö 

suhtautuu hyvin positiivisesti savuttomuuteen, tupakoivistakin työntekijöistä 60 % si-

toutuisi savuttomuuteen työaikana. Koko henkilöstöstä 90% sitoutuisi savuttomuuteen 

ja noin 10 % olisi vaikeuksia olla tupakoimatta työaikana.  Tärkeimmät tukimuodot, 

joita henkilöstö katsoo tarvitsevansa savuttomuutensa tueksi, ovat työterveyden kautta 

saatava lääkkeellinen tuki ja kannusteet ja myös ryhmäntukea arvostettiin.  Johtopää-

töksenä tutkimuksessa tulee että kannusteiksi savuttomuuteen pääsemiseksi ja 

savuttomana pysymiseen halutaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita. Ns. 

tyky-setelit ovat Yritys X:n henkilöstön keskuudessa arvostettuja ja niiden monikäyt-

töisyydellä katsottiin voivan kannustaa hyvin erilaisia ihmisiä (myös savuttomia) huo-

lehtimaan omalla tavallaan omasta hyvinvoinnistaan.  

Koulutusryhmien välinen ero on vain kasvanut korostaen huonommin koulutettujen 

naisten tupakoinnin kasvamista (Laaksonen 2003, 225-228; Helakorpi, Raisamo, 

Holstila & Heloma 2012, 11 ). Tämä nousee selkeästi esille Yritys X:n henkilöstössä 

(N =203) johtoryhmän vastaajista kukaan ei polta, myöskään keskustoimiston työnte-

kijöistä myöskään kukaan ei polta, palveluvastaavista kertoo polttavansa kaksi ja toi-

mintayksiköntyöntekijöistä 50 kertoo polttavansa työaikana. Toimihenkilöillä ja fyysi-

sen työntekijöillä on erilainen tapa perustella tupakointia ja käsitellä sen aiheuttamia 

terveysriskejä kirjoittaa Katainen 2011. Haastattelutilanteissa tapa nähdä asioiden eri-

laiset kosketuspinnat oli selkeä. Toimintayksiköiden työntekijät keskustelivat teemo-

jen aiheista hyvin realistisesti ja rehellisesti, pohtien omaa toimintaansa ja omaa työ-

yksikköään. Keskustoimiston (kukaan ei tupakoi tällä hetkellä) haastatteluissa koros-

tui yksilön oikeuksien näkökulma ja arvot sekä moraalikeskustelu. Toimintayksiköi-

den haastattelutilanteet olivat hyvin myönteisiä ja savuttomuuteen suuntaavia keskus-

teluja. Toimintayksiköiden henkilöstö pyrki selvästi löytämään terveyttään edistäviä 

muutoksia, kun keskustoimistolla nostettiin esiin työaika laki ja säännöt, esiin nousi-

vat myös mahdolliset sanktiot jos savuttomuuteen ei sitouduttaisi. Johtopäätöksenä 
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on, että tupakoitsijoiden oma motivaatio ja halu savuttomuuteen ovat voimak-

kain ja ainoa keino päästä tavoitteeseen. Ei tarvita sanktioita vaan johdonmukaista 

esimiestoimintaa, jossa kaikille on samat säännöt ja velvollisuudet työaikana. 

Tupakoinnin vaikutus sairauspoissaoloihin voidaan todistaa tilastojen ja tutkimusten 

valossa hyvin selkeästi. Tässä tutkimuksessa ei saatu tutkimus tulosta siitä mitkä työ-

terveyden myöntämistä sairauspoissaoloista ovat juuri tupakoimisen seurausta. Aspan 

henkilöstön suurimmat sairauspoissaolot johtuvat mielenterveyden häiriöistä, tuki- ja 

liikuntaelin sairauksista sekä infektioista.  Kaikkiin näihin olisi mahdollista vaikuttaa 

tupakoinnin vähentämisellä tai lopettamisella. Yritys X ostaa työterveyshuollon Ter-

veystalolta. Terveystalolla on olemassa 12 kuukautta kestävä Savuttomuushoito -

ohjelma, joka sisältää lääkärin, terveydenhoitajan tapaamisia, kannustusta motivointia 

ja mahdollisen lääkkeellisen tuen suunnittelun ja seurannan.  Tällä hetkellä Yritys X:n 

työntekijöiden työterveyshuollon sopimukseen ei kuulu Savuttomuushoito. Myös tyky 

-seteleiden lisääminen kannustamaan juuri savuttomuuteen loisi arvostuksen tunnetta 

ja antaisi lisää mahdollisuuksia huolehtia omasta hyvinvoinnista. Johtopäätöksenä 

esitetään, että työnantajan kannattaa panostaa työterveyteen, työhyvinvointiin ja 

terveyden edistämiseen. 

12.2 Sosiaalinen markkinointi tapana luoda savuton työpaikka 

Sosiaalinen markkinoinnin keinoin on mahdollista vaikuttaa ihmisten käyttäytymisen 

muutokseen.  Sosiaalisen markkinoinnin tavoitteena on luoda terveempää yhteiskun-

taa ja terveempää työpaikkaa ja terveempää ihmistä. Käyttäytymisen muutosta haetaan 

tupakoimisen osalta ihmisestä itsestään. Motivaatio, kannusteet, tuki ja hoito auttavat 

ihmistä pääsemään terveellisempään vaihtoehtoon omassa elämässään. Kyselyn ja 

haastattelujen perusteella moni oli siihen myös valmis ja asiaa on pohdittu jo pitkään. 

Käyttäytymisen muutosta tulee tämän tutkimuksen valossa pohtia myös johtamisen 

näkökulmasta. Mitä vaihtoehtoja on johtaa työhyvinvointia ja työkykyä, millaisia ter-

veyden edistämisen vaihtoehtoja tarjotaan sairauspoissaolojen vähentämiseksi?  Johta-

jien ja esimiesten asenteissa tulivat esiin sanktiot, valvonta ja toisaalta voimakkaat 

moraaliset kysymykset itsemääräämisestä sekä individualistinen tapa toimia. Tupa-

koivilla itsellään oli hyvin selkeä ja yksimielinen käsitys, että heidän toimintaansa 

voivat vaikuttaa vain heidän oma motivaationsa ja kannusteet. 
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Taulukko 6. Sosiaalisen markkinoinnin kilpailukeinot Yritys X:ssä  

 

Sosiaalisen markkinoinnin mallin mukaan on tutkimuksessa määritelty ne käyttäyty-

mismallit, jotka ovat oleellisia tavoitteen kannalta sekä ne joita halutaan vahvistaa. 

Kun tavoitteena on tupakoinnin vähentäminen tai lopettaminen on olennaisia käyttäy-

tymistapoja tupakoinnin määrään, paikkaan, tilanteeseen ja tunnelmaan sekä tupa-

koinnin seurauksina oleviin ilmiöihin liittyvät seikat. Tavoitteen kannalta on oleellista 

vähentää tupakointia työaikana, jotta työhyvinvointi ja työkyky lisääntyisi.  Tutki-

muksen mukaan halutaan vahvistaa oman terveyden ja hyvinvoinnin arvostamista ja 

ylläpitämistä. Sosiaalisen markkinoinnin neljä kilpailukeinoa (tuote, hinta, paikka, 

myynti) sovellettuna Yritys X:n savuttomuus tutkimuksessa esitetään taulukossa 6. 

12.3 Toimenpide-ehdotukset savuttoman työpaikan saavuttamiseksi 

Sosiaalisen markkinoinnin mallin mukaisesti ja tämän tutkimuksen johtopäätöksiin 

perustaen ehdotetaan jatkotoimenpiteiksi seuraavia asioita. 

Tuote  Hinta Paikka Myynti 

Savuton työpaikka Lääkehoidon hinta 

Sairaus poissaolo-
jen hinta 

Yritys X, työyh-
teisöt koko orga-
nisaation henki-
löstö 

Keinot; joilla 
tuotteesta tai 
palvelusta sen 
arvosta ja paikas-
ta tiedotetaan 
kohdesegmentille. 

 

Käyttäytymisen muutos; Savutto-
muus  

Päätös; savuttomasta työpaikasta 
johdolta. 

Halutun käyttäytymisen hyödyt; 
terveys/hyvinvointi ja rahallinen 
säästö terveempien työntekijöiden 
johdosta  

Konkreettiset tuotteet tai palvelut 

Tupakoinnin lopettamisen apupaket-
ti 

Tyky-setelit tukemaan hyvinvointia 

Nikotiiniriippuvuus/ 
fyysinen este 

Sosiaaliset esteet/ 
yhteenkuuluvuus 
tupakkaporukat 

Työyhteisöt 

Sähköposti 

Intra 

Työterveyshuolto 

Yhteiset kokouk-
set, koulutukset, 
tapahtumat 

Positiivisuus  

Terveys 

Johdonmukaisuus 

Päätökset ja aikataulu 

Työryhmän perustaminen 

Tukimuotojen ja 
kannusteiden käyt-
töön otto 

 Tiedotus, arvi-
ointi ja seuranta 

Tiedottaminen  
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1. Yritys X: n johtoryhmän käsittelee savuttomuuskysymystä tämän tutkimuksen va-

lossa ja tekee päätöksiä, lähteekö se kehittämään savutonta työpaikkaa. Johdon tu-

lee myös suunnitella aikataulu savuttomuuden toteuttamiseksi. 

2. Yritys X uudistaa työterveyshuollon sopimustaan niin, että se sisältää Savutto-

muushoidon (Terveystalo) harkinnan mukaan koko henkilöstölle. Sekä perustaa 

joko työterveyden tai netin kautta ryhmän ”Porukassa on voimaa”, jossa tuetaan 

kohti savuttomuutta. 

3. Yritys X:ään perustetaan työryhmä viemään savuttomuutta eteenpäin sosiaalisen-

markkinoinnin keinoin, seuraamaan, arvioimaan ja tekemään interventiota työhy-

vinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Yritys X:ssä. 

4. Savuton työpaikka -kehittämishakkeen avoin tiedottaminen suunnitellaan ja toteu-

tetaan edellä mainittujen päätösten jälkeen koko henkilöstölle.  

5. Paras Savuton Työpaikka -kilpailuun osallistutaan. Kilpailun avulla tuetaan työ-

paikkojen savuttomuutta ja ponnisteluja savuttomuuden edistämiseksi ja tuodaan 

esille hyviä käytäntöjä. Yritys X:n osallistuminen kilpailuun toisi organisaatiolle 

näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

6. Sosiaalisen markkinoinnin jalkauttaminen otetaan käyttöön, henkilöstön terveyden 

edistämisen keinona. 

12.4 Jatkotutkimusehdotuksia 

Tässä tutkimuksessa ei saatu selville Yritys X:n henkilöstön sairauspoissaolojen ja tu-

pakoinnin välistä yhteyttä. Tämä johtui ennen kaikkea työterveyshuollon tilastojen 

puuttumisesta. Työterveyshuollolla on mahdollisuus kerätä työnantajalle tietoa henki-

löstön sairauspoissaoloista. Jatkotutkimusaiheena esitetään sairauspoissaolojen ja tu-

pakoinnin välisen yhteyden tutkimusta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toisena 

jatkotutkimuskohteena ehdotetaan tutkimusta esimiesten asennoitumisen ja työn joh-

tamisen muutoksesta. Miten puututaan yksiköissä tupakoinnin aiheuttamiin työnjaolli-

siin ongelmiin tai asiakastilanteisiin, joissa asiakas joutuu odottamaan henkilökunnan 

tupakoinnin ajan tarvitsemaansa palvelua. Jatkossa voitaisiin tutkia ja toteuttaa, miten 

savuttomuus keskustelua ja ohjausta voidaan viedä tavoitekeskustelupohjaan kuin rek-
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rytointi haastatteluihin ja ilmoituksiin. Mielenkiintoista olisi myös saada tutkittua tie-

toa savuttomaan työpaikkaan siirtymisen onnistumisesta esimerkiksi 5 vuoden kulut-

tua ja sen vaikutuksesta henkilöstön työhyvinvointiin. Yritys X:n henkilöstön sitoutu-

mista savuttomuuteen ja tukimuotojen käyttämistä tulisi seurata esimerkiksi tutkimuk-

sen avulla. 

13 POHDINTA 

Valituilla tutkimusmenetelmillä voidaan vaikuttaa tutkimustuloksiin. EK:n Johda työ-

kykyä pidennä työuria 2011 – oppaassa sanotaan, että sitä saa mitä mittaa, mutta jos ei 

mittaa, ei saa sitäkään. Tässä tutkimuksessa valittiin aineiston keruun menetelmiksi 

sähköinen kyselylomake, jotta mahdollisimman iso osa henkilöstöstä saataisiin tutki-

muksen piiriin. Tämä onnistui, sillä vastausprosentti oli yli 70 %. Haastattelumene-

telmiksi valittiin ryhmäteemahaastattelu, tässä menetelmässä nousee haasteeksi ryh-

mänpaineen alla vastaaminen ja rohkaistuuko haastateltavat sanomaan oman mielipi-

teensä ja osallistumaan keskusteluun ilman työyhteisön vaikutusta. Haastatteluissa 

saatiin rohkeita vastauksia, niin tupakoinnin puolesta kuin tupakointia vastaan, kes-

kustelut olivat vilkkaita ja tunnelma avoin haastattelu tilanteissa. Haastattelija huomioi 

ryhmäkäyttäytymistä ja tarvittaessa jakoi puheenvuoroja ja palautti aiheeseen. Ryh-

mähaastattelulla saavutettiin niin kustannustehokkuutta matkustamisen ja työajan suh-

teen kuin avointa keskustelua aiheesta. Tutkimusmenetelmän valinta onnistui. Tutki-

musaikataulu suunniteltiin tammikuussa 2013 huomioiden kesälomat, kiireiset ajat 

työssä sekä opintojen eteneminen. Tutkimus toteutui aikataulun mukaisesti. Vastaus-

aikaa kyselylomakkeeseen annettiin kuukausi, siinä ajassa saatiin vastauksia riittävästi 

luotettavaan aineistoon. Kaikki haastattelut tehtiin huhti- toukokuussa 2013. Tämä 

auttoi haastattelu aiheen pysymistä samana ja ympäristön vaikutukset olivat joka ryh-

mässä hyvin samanlaiset.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyy reflektion käsite. Reflektiolla, "heijas-

tamisella", tarkoitetaan oman toiminnan kriittistä analysoimista. Tutkimuksen eri vai-

heissa on tarkasteltu sitä, mitä on tullut tehtyä ja mitä puolestaan tekemättä jätettyä, ja 

miksi näin on tapahtunut. Tutkimuksen aikana on pyritty reflektoimaan toimintaa ja 

tutkimusta koko ajan. Tässä ovat auttaneet niin muut opiskelijat kuin työelämän kolle-

gat. Avoin ja keskusteleva ilmapiiri on luonut mahdollisuuksia arvioida niin tutkimus-

ta kuin kehittämishankettakin. Tutkijan saamista tuloksista voidaan tehdä joitakin joh-
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topäätöksiä, mutta tulokset ovat aina kontekstuaalisia eli mm. aikaan, paikkaan ja tut-

kijaan sidoksissa olevia asioita. Toimintaympäristöjen muutos on niin nopeaa että tut-

kimuskysymysten sitominen aikaan ja paikkaan tuntui aika suurelta haasteelta. 

 

Tämän tutkimuksen aikana, vuonna 2013, on tehty paljon työtä savuttomuuden mah-

dollistamiseksi Yritys X:ssä. Koko henkilöstöä on kuunneltu laajasti ja monipuolises-

ti, henkilöstön ajatukset, mielipiteet ja toiveet on tutkimuksella koottu ja esitetään tä-

män tutkimuksen osana. Haastattelu tilanteet ja sähköpostikyselyt voidaan katsoa kes-

kustelun avauksiksi ja interventioiksi työpaikoilla. Palautetta avoimuudesta ja keskus-

telu mahdollisuudesta tupakointiin liittyen tuli paljon. Henkilökohtaisia viestejä on 

tullut sähköpostilla tupakoinnin vähentämisestä haastattelu tilanteiden jälkeen. Haasta-

teltavat kokivat hyvänä asiana, että tupakoinnin vaikutusta työhyvinvointiin kysyttiin 

myös tupakoimattomalta henkilöstöltä, ja asiasta puhuttiin ilman syyttelyä tai ennak-

kokäsityksiä. Tutkimus on hyvä lähtökohta ns. starttitutkimus savuttomalle työpaikal-

le, henkilöstön äänen kuuleminen ja työhyvinvointiin panostaminen jo olemassa ole-

van strategian mukaisesti, antaisi positiivisen viestin terveyden edistämisestä Yritys 

X:ssä henkilöstölle kuin yhteistyökumppaneillekin. 

Yritys X:ssä ei ole huomioitu tupakointiin liittyviä tapoja eikä sen tuomia ristiriitoja 

esimerkiksi asiakastyöhön ja työhyvinvointiin. Savuttomuus tulisi huomioida jatkossa 

henkilöstön tavoite- että ryhmätavoitekeskusteluissa vuosittain nostamalla se yhdeksi 

teemaksi työhyvinvoinnin alle. Organisaation toimintakäsikirjoissa voisi olla ohjeita 

savuttomuuteen liittyen, myös työsuojelullinen näkökulma tupakointiin pitäisi nostaa 

esille. Mahdollinen savuttomuusmerkki voisi olla Yritys X:n esitteissä ja ilmoituksis-

sa, tuomassa esiin terveyden edistämisen eteen tehtävää työtä. Tulevaisuudessa voitai-

siin kiinnittää huomiota yhteisten toiminatatapojen luomiseen taukojen suhteen. Yritys 

X:llä on jo laaja tiedottamisen verkosto, jota voitaisiin hyödyntää enemmin terveyden 

edistämisen näkökulmasta.  

 

Kuuluuko työnantajan tehtäviin tukea savuttomuuteen?  Tämän tutkimuksen tulosten 

mukaan työntekijät toivoivat sitä, ja sillä olisi vaikutuksia resursseihin niin sairaus-

poissaolojen vähentämisen kautta kuin työhyvinvoinnin lisääntymisen takia. Ilmapiiri 

on tupakoinnin suhteen muuttunut jyrkemmäksi, myös asenteet ovat muuttuneet hyvin 

nopeasti. Työn ja vapaa-ajan arvostus on muuttumassa, työnantajilta vaaditaan nyt eri-

laisia asioita tukemaan työelämässä olemista ja viihtymistä, kuin on tähän asti totuttu.  
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Myös työnantajien ja organisaatioiden asenteiden olisi muututtava. Työnantajien tulisi 

tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti vastata työelämän tämän ajan haasteisiin. Työ-

kykyjohtamisen tavoilla ja yhteistyöllä niin henkilöstön kun työterveyshuollon kanssa 

työnantaja pääsee tuloksiin joissa henkilöstön sitoutuminen yritykseen lisääntyy ja 

tuottavuus ja laatu kasvavat. Suunnitelmallinen yhteistyö työntekijöiden kanssa auttaa 

suunnittelemaan työtä ja työoloja toimintayksiköissä tarkoituksenmukaisiksi, työpai-

kan arki tulee tehdä sellaiseksi, että se helpottaa terveellisten asioiden valitsemista. 

Sosiaalisen markkinoinnin keinoin ihmisen käyttäytymiseen vaikuttamalla pyritään 

vaikuttamaan tupakoinnin vähenemiseen, motivoituneet, terveydestään huolissaan 

olevat pyrkivät savuttomuuteen ja tarttuvat tilaisuuteen. Mutta kuinka se henkilöstö-

ryhmä, joka on todella nikotiini riippuvainen ja joilla ei ole omaa motivaatiota, saa-

daan ilman sanktioita lopettamaan tai vähentämään tupakointia työaikana. Esimiehiltä 

vaaditaan näissä tilanteissa vuorovaikutuksen osaamista, yksilön huomioimista ja 

asennoitumista tukemaan myös tätä ryhmää.  Työn organisointiin liittyvillä asioilla 

voitaisiin tuoda työhyvinvointia myös tupakoimattomille. Sosiaalisen markkinoinnin 

keinoin voidaan saada ihmiset motivoitumaan ja innostaa heitä terveellisiin elämänta-

poihin. 

 

Sosiaalisen markkinoinnin toimintamalli on laaja ja pohjaa luova menetelmä. Sosiaa-

lista markkinointia voidaan hyödyntää niin poliittisilla areenoilla suunnittelun perus-

tan kuin yksilötason käyttäytymiseen vaikutettaessa. Tässä hankkeessa menetelmä an-

toi hyvän pohjan suunnitelman toteuttamiselle, mutta myös selkeän prosessin mallin 

edetä terveyden edistämisessä suunnitelmallisesti ja henkilöstöä koko ajan keskiössä 

pitäen. Ison hajautetun organisaation johtaminen tasapuolisesti ja kohdistaen toimen-

piteet oikein ja kustannus tehokkaasti vaatii pohjakseen toimintamallia. Yritys X:ssä 

jo käytössä oleva EK:n työkyvyn johtamisen mallissa on sosiaalisen markkinoin idea. 

joten yhdenmukaisuus ja suunta johtamiselle ovat siis samansuuntaiset. 

 

Hankkeen alussa mietittiin kehittämistyön vahvuudeksi hyviä tuloksia henkilöstön 

työhyvinvointia mittaavista kyselystä. Tämä nousikin esiin niin haastatteluissa kuin 

vastauksissa; henkilöstö haluaa panostaa omaan hyvinvointiinsa. Omasta terveydestä 

ja hyvinvoinnista keskusteleminen oli kaikille osallistujille positiivinen asia ja tupa-

koinnin vähentäminen nähtiin lähinnä mahdollisuudeksi kehittää työyksikön työilma-

piiriä sekä omaa terveyttä. Henkilöstö arvostaa työnantajan tarjoamia työhyvinvointiin 

liittyviä etuja ja niitä toivottiinkin lisää. Työterveyshuolto oli myös hyvä ja arvostettu 
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etuus sen kautta haluttiin tukea tupakoinnin vähentämiseen. Koko tutkimuksen ajan 

kehittämistyö on sujunut positiivisessa ja kehittävässä ilmapiirissä. Yritys X:n henki-

löstön yhteenkuuluvuus tuli esiin niin haastatteluissa, kyselyn yhteydessä kuin hank-

keen tiedotus tilanteissakin. Haastattelija otettiin vastaan iloisesti ja yhteistyöhaluises-

ti, koko tutkimuksen ajan on välittynyt hyvän ilmapiirin ja myönteisen asenteen maa-

perä, johon hyvin valituilla interventioilla on mahdollista saada muutosta niin yksilöi-

den kun yhteisöjenkin käyttäytymiseen.  
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Sisäiset  
Ulkoiset 

VAHVUUDET HEIKKOUDET 

MAHDOLLISUUDET Miten muutetaan vahvuudet 
menestystekijöiksi 
- Kattava henkilöstöstrategia, hyvät tyky 
edut joita arvostetaan. 
- Vuosittain mitatut tyytyväisyys ja 
ilmapiirikyselyt koko henkilöstölle 
- Henkilöstöhallinnon ja 
työterveyshuollon yhteistyö ja tilastoja 
valmiina 
Myönteinen ilmapiiri savuttomuudelle 
Iso työnantaja, jolle imago ja brändi jo 
antavat pohjaa myös tälle hankkeelle. 
Hyvät ja ajanmukaiset kanavat tiedottaa. 
Hyvät resurssit tehdä tutkimusta 
(ohjelmat jne.) 
 

Miten heikkoudet menestystekijöiksi 
-ei toimintatapoja, ohjeita eikä sovittuja 
käytäntöjä millään tasolla tupakointiin 
liittyen. 
-työterveydellä ei sovittuja tukimuotoja 
tai toimintatapaa tupakoinnin 
lopettaville  
-hajanainen organisaatiorakenne 
arviointi ja seuraaminen hankalaa 
Savuttomuutta ei ole huomioitu esim. 
tavoitekeskusteluissa, rekrytoinnissa, 
toimintakäsikirjoissa, työsuojelussa, 
esitteissä eikä muissa julkaisuissa,  
 

UHAT Miten uhat muutetaan vahvuuksiksi 
 
Tiedottaminen hajanaisessa 
organisaatiossa haaste. 
 
Yksiköiden itsenäisyys ja hajanaisuus 
valtakunnallisesti. 
Erilaisten yksiköiden (työtavat ja 
työtehtävät sekä työajat) huomioiminen 
ja sitouttaminen savuttomuuteen 
 
Uudet työntekijät – huomioitava jo 
työsuhteen alussa savuttomuus 
organisaatiossa. 
 
Hankkeen vastuu henkilö sairastuu tai 
lopettaa opiskelun. 
 
 
Henkilöstö ei sitoudu savuttomuuteen. 
 
 
Tukimuotojen ja kannusteiden 
kustannukset osana työterveyshuoltoa ja 
henkilöstöhallintoa 

Miten ratkaistaan näköpiirissä olevat 
kriisit ja uhat? 
Koko hankkeen ajan järjestetään avointa 
tiedottamista hankkeen etenemisestä. 
Käytetään kaikkia tiedottamisen kanavia 
 
Valmistellaan ja huomioidaan 
lomakkeisiin, esitteisiin ja vuosikirjoihin 
jne. savuttoman organisaation merkki. 
Tavoitekeskusteluihin ja 
työtyytyväisyyskyselyihin kohta 
savuttomuudelle 
Rekry ilmoituksiin ja markkinointiin  
käyttöön savuttomuudesta kertova teksti 
tai merkki. 
 
Hanke toteutetaan hankkeen 
ohjausryhmän voimin tai hankkeelle 
annetaan tarvittavaa lisäaikaa 
toteutukseen. 
Esimiehille ohjeet ja toimintamalli jolla 
kannustetaan ja ohjataan työterveyteen 
ja savuttomuuteen koko henkilöstöä ja 
yksilöitä. 
Kustannukset arvioidaan ja johtoryhmä 
päättää tukimuodoista ja kannusteista. 
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1 / 2Lomake 026SOPIMUS OPINNÄYTETYÖSTÄ

                                                                               Opintotoimiston lomake 10/2009

   OPISKELIJA

  Opiskelijanumero

  Sukunimi

  Lähiosoite

  Sähköposti

  Toimipiste ja koulutusohjelma

  Suuntautumisvaihtoehto ja ryhmätunnus

Viralliset etunimet

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

   TOIMEKSIANTAJA 

  Toimeksiantaja ja yritys/yhteisö

  Lähiosoite

  Sähköposti

Yrityksen/yhteisön yhteyshenkilö

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

   OPINNÄYTETYÖN HANKKEISTUS

             Toimeksiantaja maksaa opinnäytetyöstä opiskelijalle tai ammattikorkeakoululle korvauksen,
             josta on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.

             Opinnäytetyöllä on toimeksiantajan puolelta nimetty ohjaaja ennen opinnäytetyön aloittamista.

             Toimeksiantajan tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia toiminnassaan.

   OPINNÄYTETYÖN OHJAUS

  Ohjaava(t) opettaja(t)

  Sähköposti

  Yrityksen/yhteisön ohjaaja(t)

  Sähköposti

muhtai
Konekirjoitusteksti
Liite 2.
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2 / 2Lomake 026SOPIMUS OPINNÄYTETYÖSTÄ

                                                                              Opintotoimiston lomake 10/2009

   OPINNÄYTETYÖ

  Opinnäytetyön aihe (max. 200 merkkiä)

  Kehittämis- tai tutkimustavoite ja toimeksianto (max. 300 merkkiä)

  Keskeiset menetelmät (max. 300 merkkiä)

  Opinnäytetyön aloitus

  Opinnäytetyö täyttää Tilastokeskuksen T & K määritelmän *) 

   

Opinnäytetyön luovutus toimeksiantajalle

 Kyllä   Ei                                                                        

   Opinnäytetyön ohjaus ja vastuu
   Vastuu opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista on opiskelijalla. 
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun vastuu rajoittuu opinnäytetyön
   tavanomaiseen ohjaukseen.
   Toimeksiantaja sitoutuu antamaan opiskelijan käyttöön kaikki    
   opinnäytetyön tekemisessä tarvittavat tiedot ja aineistot sekä 
   ohjaamaan opinnäytetyötä toimeksiantajaorganisaation näkökulmasta.

   Oikeudet tuloksiin ja muuhun opinnäytetyöhön liittyvään    
   aineistoon, laitteisiin ja sovelluksiin.
   Tekijänoikeus ja omistusoikeus opinnäytetyön tuloksiin kuuluvat 
   opinnäytetyön tekijälle.
   Toimeksiantaja saa käyttöoikeuden opinnäytetyön tuloksiin ja niiden
   kaupalliseen hyödyntämiseen ainoastaan sopimalla niistä erikseen
   opinnäytetyön tekijän kanssa.
   Opinnäytetyön tekijä on velvollinen raportoimaan opinnäytetyön 
   tulokset toimeksiantajalle.

Tulosten julkaiseminen ja luottamuksellisuus
Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan julkinen. Mikäli opinnäytetyö 
sisältää liikesalaisuuksia tai muita julkisuuslaissa salassa pidettäväksi 
määrättyjä tietoja, on opinnäytetyön raportti laadittava niin, että tietojen 
luottamuksellisuus säilyy. Tarvittaessa salassa pidettävät tiedot on jätettävä 
työn tausta-aineistoon. Opinnäytetyö voidaan julkaista myös Internetissä.

Opinnäytetyön osapuolet (opiskelija, toimeksiantaja ja opinnäytetyön
ohjaaja) sitoutuvat pitämään salassa kaikki opinnäytetyön tekemisessä 
ja sitä edeltävissä tai sen jälkeisissä neuvotteluissa esiin tulevat
luottamukselliset tiedot ja asiakirjat sekä pidättäytymään käyttämästä 
hyväkseen toisen osapuolen ilmaisemia luottamuksellisia tietoja ilman
erillistä lupaa.

Opinnäytetyön kustannukset ja niiden korvaaminen
Opinnäytetyöstä mahdollisesti aiheutuvien kustannusten (ml. aineistojen
hankinta, raaka-aineet, matkat, työkorvaus jne.) korvaamiseta sopivat 
toimeksiantaja ja opiskelija keskenään. Pääsääntöisesti Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu ei vastaa yksittäisen opinnäytetyön kustannusten 
korvaamisesta.  

  OPINNÄYTETYÖN SOPIMUSEHDOT

   Olemme yhteisesti sopineet opinnäytetyön toteutuksesta ja ohjauksesta yllä sovitulla tavalla.

  PAIKKA,  PÄIVÄYS JA TOIMEKSIANTAJAN EDUSTAJAN ALLEKIRJOITUS

  ______________________________________ _____  / _____ 20 _____ ___________________________________
   PAIKKA, PÄIVÄYS JA OPISKELIJAN ALLEKIRJOITUS

   ______________________________________ _____ / _____ 20 _____ ___________________________________
   PAIKKA, PÄIVÄYS JA OHJAAVAN OPETTAJAN ALLEKIRJOITUS

  ______________________________________ _____ / _____ 20 _____ ___________________________________

  Tämä sopimus on kirjoitettu kolmena kappaleena, yksi toimeksiantajayritykselle, toinen opiskelijalle ja kolmas opintotoimistoon rekisteröintiä varten.

  *) T & K määritelmän saa opintotoimistosta tai Internetistä,
      http://www.tilastokeskus.fi/til/tkke/kas.html

   ALLEKIRJOITUKSET

muhtai
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Liite 2.
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Ikäsi? * 
  

 18 - 30 
 

 31 - 40 
 

 41 - 50 
 

 51 > 
  

 
 

 
 
Sukupuoli? * 
  

 Nainen 
 

 Mies 
  

 
 

 
 
Työaikamuoto? * 
  

 Päivätyössä 
 

 Kaksivuorotyössä 
 

 Kolmivuorotyössä 
 

 Yötyössä 
  

 
 

 
 
Minkä kokoisessa toimintayksikössä työskentelet? * 
  

 5 tai alle työntekijää 
 

 6 - 10 työntekijää 
 

 11 - 20 työntekijää 
 

 21 > 
  

 
 

 
 
Työsi on: * 
  

 Toimintayksikön työntekijä 
 

 Toimintayksikön vastaava 
 

 Keskustoimiston työntekijä 
 

 Päällikkö- tai johtoryhmä 
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 Kyllä 
 

 En 
  

 
 

 
Sosiaalinen pääoma työpaikalla ilmenee ryhmään kuulumisen tunteena, hyvänä vuorovaikutuksena 
ja henkilöstön yhteistyönä yhteiseksi hyväksi. Työyhteisösi sosiaalinen pääoma: * 
  

 Koen, ettei työyhteisössäni ole sosiaalista pääomaa lainkaan 
 

 Työyhteisössäni on sosiaalista pääomaa kohtalaisesti 
 

 Työyhteisössäni on sosiaalista pääomaa hyvin 
 

 Työyhteisössäni on sosiaalista pääomaa erinomaisesti 
  

 

 

 
 
Onko työyhteisö jossa työskentelet tällä hetkellä jo savuton? * 
  

 Kyllä 
 

 Ei 
  

 
 

 
 
  Mielestäni tupakointi näkyy työyhteisössäni seuraavasti:  
 

   
 

 
 

 

 
 
Koetko, että tauot työaikana jakautuvat tasapuolisesti? * 
  

 En. Koen, että tupakoivat pitävät enemmän taukoja 
 

 En. Koen, että tupakoimattomat pitävät enemmän taukoja kuin tupakoivat 
 

 En. Koen, että tupakoivat pitävät pidempiä taukoja 
 

 En. Koen, että tupakoimattomat pitävät pidempiä taukoja 
 

 Koen, että tauot jakautuvat tasapuolisesti kaikkien kesken 
 

 Koen, että tupakoivat eivät pidä enempää taukoja kuin tupakoimattomatkaan 
  

 
 

 
 
Koetko, että toisten tupakointi lisää työtaakkaa toisille? * 
  

 Lisää 
 

 Ei lisää 
  

 

 

 
 
Koetko, että tupakointi häiritsee työskentelyä? * 
  

 Ei häiritse 
 

 Häiritsee 
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tupakointi näkyy ulospäin ikävällä tavalla asiakkaille, yhteistyökumppaneille, omaisille ym. * 
  
 1 2 3 4 5  
Täysin eri mieltä      Täysin samaa mieltä 

 
 

 

 
 
tupakointi on sovittujen tapojen mukaista * 
  
 1 2 3 4 5  
Täysin eri mieltä      Täysin samaa mieltä 

 
 

 

 
 
tupakointi on vain sovituissa paikoissa tapahtuvaa * 
  
 1 2 3 4 5  
Täysin eri mieltä      Täysin samaa mieltä 

 
 

 

 
 
tupakkapaikka on siisti * 
  
 1 2 3 4 5  
Täysin eri mieltä      Täysin samaa mieltä 

 
 

 

 
 
tupakointi aiheuttaa ongelmia naapureille * 
  
 1 2 3 4 5  
Täysin eri mieltä      Täysin samaa mieltä 

 

 
 

 
 
Minua häiritsee savu- ja hajuhaitat sisä- ja oleskelutiloissa (pukuhuoneet, sosiaalitilat, yhteistilat, 
parvekkeet, piha-alua jne.) * 
  

 Kyllä 
 

 Ei 
  

 
 

 
 
Miten sinä suhtautuisit savuttomaan työpaikkaan? * 
  

 Ei vaikutusta minulle 
 

 Kannatan savutonta työpaikkaa, se parantaisi työhyvinvointiani 
 

 Se antaisi minulle motivaatiota vähentää tai lopettaa tupakointi 
 

 Minulla olisi vaikeuksia olla tupakoimatta työaikana 
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Miten koet, että savuttomuus muuttaisi työyhteisöäsi? * 
  

 Ei vaikutusta 
 

 Myönteinen vaikutus 
 

 Kielteinen vaikutus 
  

 

 

 
 
Miksi?  
  

 
 

 
 

 
 
Mitä positiivisia asioita savuttomuus toisi sinun mielestäsi koko organisaatioon? (voit valita 
useamman vaihtoehdon) * 
  

 Henkilöstön hyvinvointi kasvaisi 
 

 Henkilöstömme terveydentilanne paranisi yleisesti 
 

 Henkilökunnan arvostus nousee esim. yhteistyökumppaneiden silmissä 
 

 Turvallisuus kasvaisi 
 

 Asiakaslähtöisyys kasvaisi 
 

 Työilmapiiri paranisi 
 

 ASPAn imago paranisi 
 

 Työajan käyttö tehtostuisi 
  

 
 

 
Muuta, mitä?  
  

 
 

 

 

 
Montako tupakkaa poltat työpäivän aikana? (jos et polta, mene suoraan seuraavaan kysymykseen)  
  

 0 
 

 1 - 2 
 

 3 - 5 
 

 6 - 10 
 

 10 > 
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Missä tilanteissa poltat työaikana? (jos et polta, paina Seuraava-painiketta vastaamatta tämän sivun 
kysymyksiin) (voit valita useamman vaihtoehdon)  
  

 Kahvitauolla 
 

 Ruokatauolla 
 

 Asiakaskäyntien väillä 
 

 Asiointi- tai avustusmatkoilla 
 

 Ennen tai jälkeen palaveria tai kokousta 
 

 "Raskaan urakan jälkeen" 
 

 Asiakkaan seurana 
  

 

 

 
Muu, mikä?  
  

 
 

 
 

 
 
Käytkö tupakalla useimmiten:  
  

 Yksin 
 

 Yhdessä työkaverin kanssa 
 

 Yhdessä asiakkaan kanssa 
 

 Ei ole merkitystä käykö yksikön tai yhdessä jonkun 
  

 
 

 
 
Millaista tukea haluaisit jos päättäisit lopettaa tupakoinnin? (jos et polta, paina Seuraava-painiketta 
vastaamatta tämän sivun kysymyksiin) (voit valita useamman vaihtoehdon)  
  

 Lääkkeellinen tukimuoto työterveyhuollon kautta, lääke tai laastari 
 

 Sosiaalinen tuki esim. tukiryhmä, nettiryhmä, tukihenkilö 
 

 Kannusteet 
 

 Tietoa tupakoinnin aiheuttamista riskeistä ja sairauksista 
 

 Motivointi työpaikalla 
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Muu, mikä?  
  

 
 

 
 

 
 
Millaista tukea katsot, että koko työyhteisö tarvitsee pystyäkseen savuttomuuteen? (voit valita 
useamman vaihtoehdon) * 
  

 Avointa keskustelua savuttomuuden merkityksestä 
 

 Informaatiota savuttomuudesta 
 

 Tietoa tupakan aiheuttamista haitoista ja sairauksista 
 

 Koko työyhteisön sitoutumista - tuetaan toinen toistaan 
 

 Tukimuotoja tupakoinnin lopettaville 
 

 Sosiaalisten tilanteiden ja taukojen miettiminen uudesta näkökulmasa 
 

 Tupakkapaikkojen poistaminen 
 

 Esimiehen tukea 
  

 
 

 
 
Olisitko sinä valmis työskentelemään savuttomassa organisaatiossa? * 
  

 Kyllä 
 

 En 
  

 
 

 
 
Miten olisit valmis tukemaan tupakoinnin lopettavaa tai tupakointia vähentävää työkaveriasi? * 
  

 
 

Keskeytä
 

 

    
 

 <-- Edellinen
 

Seuraava -->
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Teema 1 

Miten tupakointi näkyy 
työyhteisössä 

 

 

 

  

Teema 2 

Millainen vaikutus 
tupakoinnilla on työyhteisön 
työntekoon 

 ,  

Teema 3 

Onko olemassa sovittuja 
tapoja, ohjeita tms 
tupakointiin liittyen 

   

Teema 4 

Miten hyvinvotinit kasvaisi 

    

Teema 5 

Millaista tukea tarvittaisiin 
tupakoinnin lopettamiseksi 

  . 

Teema 6 Miten savuttomia 
tulee kannustaa tai palkita? 

 

   

Teema 7 Miten 
tupakoimattomat hyötyvät 
savuttomuudesta? 

 

   

Teema 8 
Vaihtokauppateoria? hyödyt 
ja haitat.  

 

 

   

Teema 9 Esimiehen merkitys 
tai tehtävä  

 

   



Aikataulu   
 • Marraskuu 2012 > Teoria. 

• Marraskuu 2012  Tutkimuslupa ja hankesopimus  
• Sähköisen lomakkeen tekeminen ja kysymysten esitestaus tammikuussa 2013  > 

Ohjaus ja opinnäytetyön pienryhmä 
• Sähköinen kyselylomake toteutettiin 15.2-8.3.2013 välisenä aikana. 
• Teemahaastattelun runko ja apu kysymykset maaliskuussa 2013>  
• Esitestaus  haastattelu huhtikuussa 2013 
• Teemahaastattelut huhti-toukokuussa 2013 > Ohjaus 
• Aineiston litterointi kesäkuussa 2013  

LOMALLA :  heinä- elokuussa 
• Analyysi syyskuussa 2013 >Ohjaus 
• Tulokset ja johtopäätökset toimenpiteet syyskuu 2013> Ohjaus 
• Pohdinta ja  ulkoasun muokkaus  loka- marraskuu 2013 >Ohjaus 
• Loppuseminaari marraskuussa 2013 
• Kypsyysnäyte joulukuussa 2013 
• Arvioitavaksi jättäminen joulukuussa 2013 
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