
Yhteiset kahvitauot eivät ole häviävää kansanperinnettä, 
sillä yli 70 prosenttia suomalaisista viettää Lantmännen 
Unibaken teettämän kyselyn mukaan vähintään kerran 
viikossa työkavereidensa kanssa yhteisen kahvihetken. 
Vain noin 16 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei työpai-
kalla vietetä yhteisiä taukoja. Pohjois-Suomessa lähes  
70 prosenttia vastaajista kertoo, että heillä on työpaikal-
laan päivittäin yhteinen kahvitauko. Alimmillaan luku on 
Länsi-Suomessa, jossa yhteisiä taukoja pitää noin  
54 prosenttia.

- Kiinnostavinta tuloksissa oli, että yhteisiä taukoja 
viettävät ovat selvästi muita tyytyväisempiä työpaikkansa 
ilmapiiriin. Selvä enemmistö työpaikkansa ilmapiiriin 
erittäin tai melko tyytyväisistä piti yhteisiä kahvitaukoja 
päivittäin, Lantmännen Unibaken asiakasmarkkinointi-
päällikkö Kaisa Kivistö kertoo.

Pulla kuuluu kahvitaukoon
30 prosenttia vastaajista raportoi, että työilmapiiriä 
piristetään viikoittain pullakahveilla. Lähes puolet (48 
prosenttia) nauttii yhteiset pullakahvit ainakin kerran 
kuukaudessa.

- Pullakahvit ovat mieluisia suomalaisille: peräti 
40 prosenttia vastaajista toivoo pullakahveja nykyistä 
useammin. Noin 30 prosenttia on tyytyväisiä nykykäytän-
töön, Kivistö sanoo.

Syys-lokakuussa työpaikan pullakahvit kannattaa 
järjestää roosalla teemalla ja samalla osoittaa tukensa 

#roosapulla

Hetki hyvälle
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Kysely: Yli puolet suomalaisista viettää 
työpaikallaan päivittäin yhteisen kahvitauon
Lähes 57 prosenttia suomalaisista työssäkäyvistä viettää työpaikallaan päivittäin 
yhteisen kahvitauon. Työilmapiirin kannalta yhteiset kahvitauot ovatkin hyvä idea. 
Yhdessä kahvittelevat ovat tuoreen kyselyn mukaan tyytyväisempiä työpaikkansa 
ilmapiirin kuin ne, joiden työpaikalla ei yhteisiä taukoja pidetä.

Roosa nauha -keräykselle. Jokaisesta Vaasan Roosa pul-
lasta Lantmännen Unibake ohjaa 2 senttiä Syöpäsäätiön 
Roosa nauha -keräykseen. 

- Viime vuonna Lantmännen Unibaken Roosa pulla 
-kampanja keräsi 30 031 euroa syöpätutkimukseen ja 
-neuvontaan. Olemme joka vuosi onnistuneet kasvatta-
maan pottia, ja haastamme kaikki suomalaiset työpaikat 
mukaan järjestämään tänä vuonna pinkkejä pullakahvi-
hetkiä, Kivistö kannustaa.

Inspiraatiota pullahetkiin voi käydä hakemassa 
esimerkiksi osoitteessa vaasan.fi/roosanauha. Sivustolla 
julkaistaan 27.9. alkaen videoita, joissa Kummelista tutut 
Heikki Silvennoinen ja Timo Kahilainen nähdään monissa 
eri rooleissa yhdessä Kaisa Helan kanssa. Luvassa on 
kaikkien aikojen roosa pullahetki. Kampanjaa voi seurata 
sosiaalisessa mediassa #roosapulla.

Lantmännen Unibaken tilaamaan pullakyselyyn vastasi 
1 000 vastaajaa Suomessa Synointin internet-paneelin 
kautta heinäkuussa. Otos oli demografisesti edustava, ja 
työssäkäyviä vastaajista oli 532. 
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