
HELSINGIN KAUPUNKI OHJE  1 
HENKILÖSTÖKESKUS    
Henkilöstöpolitiikka   
Leena Mattheiszen 1.3.2012 

 
 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Tilinro Y-tunnus 
PL 4500 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
henkilostokeskus@hel.fi 

Ensi linja 1 
00530 HELSINKI 
 
www.hel.fi/heke 

+358 9 310 1611 800012-62637 
 

0201256-6 
 
Faksi 

 
Alv.nro 

+358 9 310 37952 FI02012566 
 

 

Jakelussa mainituille 
 
 
 
 
 

TUPAKOIMATTOMUUDEN TUKEMINEN JA TUPAKOINTI TYÖAIKANA  
 

1 
Savuton Helsinki- tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelma 2007- 2015  
 
 Helsinki julistautui vuoden 2007 alusta savuttomaksi kaupungiksi. Kau-

punginvaltuusto on hyväksynyt Savuton Helsinki- ohjelman, jonka linja-
usten mukaan on mm. käynnistetty lasten ja nuorten tupakoinnille altis-
tumista ja tupakoinnin aloittamista ehkäisevät toimenpiteet. Tupakoin-
nin ehkäisy- ja vähentämisohjelman tarkoituksena on myös kaupungin 
henkilöstön terveellisten elämäntapojen edistäminen järjestämällä työ-
terveyshuollon tukitoimia tupakoinnin vähentämiseksi ja tupakoinnista 
kokonaan luopumiseksi.  

 
 Työterveyshuolto tarjoaa kaupungin henkilöstölle intensiivitukea tupa-

koinnin lopettamiseen. Tupakointiin puututaan aktiivisesti vastaanotoilla 
ja työpaikoilla järjestetään tupakoinnin vieroitusryhmiä. Tupakoinnin lo-
pettamiseksi tehdään myös aktiivista valistustyötä, joka on kohdennettu 
erityisesti nuorille. Lisäksi henkilöt, jotka haluavat muutosta omaan tu-
pakointiin, voivat itse ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon.   

 
2 
Tupakointi työaikana 
 Kaupunginvaltuusto päätti 2.6.2010, että ”Helsingin kaupungin henkilö-

kunnan tupakointi kielletään työaikana. Kielto ei koske lakisääteisiä le-
potaukoja.” Työaikaan kuulumattomalla ruokailutauolla sekä Eduskun-
nan apulaisoikeusasiamiehen kannanoton mukaan myös virka- ja työ-
ehtosopimusten mukaisilla, työaikaan luettavilla kahvitauoilla tupakointi 
on sallittua.  

 
Työpaikan työaikoihin liittyviä pelisääntöjä ja mahdollisuuksia työterve-
yshuollon tukitoimiin käsitellään henkilöstön kanssa työpaikkakokouk-
sissa. Ensisijaisena keinona tupakoimattomuuden edistämisessä on 
henkilön tukeminen tupakoimattomuuteen. Tärkeää on asian ottaminen 
henkilön kanssa puheeksi ja tarvittaessa ohjata hänet työterveyshuol-
toon. 
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Työajan käyttö ja seuranta kuuluvat normaaleihin esimiehen työtehtä-
viin. Esimiehen ohjeiden noudattamatta jättämiseen, työtehtävien ja/tai 
työaikojen laiminlyöntiin puututaan ko. tilanteeseen soveltuvin keinoin. 
 
Työpaikkahaastattelussa tuodaan esille, että toimitaan savuttoman työ-
paikan käytäntöjen ja tavoitteen mukaisesti sekä selvitetään, mitä nä-
mä periaatteet käytännössä tarkoittavat.  
 
Tämän ohjeen mukaisesti toimitaan kaikilla kaupungin työpaikoilla. 
Kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti samankaltaisissa tilanteissa. Viras-
toissa ja liikelaitoksissa ei voida tehdä tästä ohjeesta poikkeavia omia 
ohjeita.  
 
Tämä ohje tulee voimaan 1.3.2012 ja on voimassa enintään 
31.12.2019 saakka. Ohje korvaa henkilöstökeskuksen 21.6.2010 an-
taman ohjeen tupakoimattomuuden tukemisesta ja tupakoinnista työ-
aikana.  
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