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Kahvitauot kannattavat Ranskassa, 
Itävallassa tuottavuutta lisää liikunta tai 
mukava illanvietto 
HP:n kesäkampanja kannustaa pk-yrityksiä 
hyödyntämään piileviä voimavarojaan 

Helsinki, 30.07.2010 – Tuoreen HP:n tutkimuksen mukaan pk-yritysten tavat 
parantaa työtehokkuutta ja tuottavuutta vaihtelevat suuresti eri maiden 
välillä. Siinä missä ranskalaiset saavat piristystä päiviinsä kahvitauoista, 
espanjalaiset osaavat hyödyntää tehokkaasti työmatkojaan. Iso-
Britanniassa taas arvostetaan työkavereiden kanssa vietettyjä 
lounastunteja ja Itävallassa suunnataan päivän päätteeksi kuntosalille tai 
lasilliselle työkavereiden kanssa. 
 
Näin kertoo HP:n teettämä verkkotutkimus(1), joka toteutettiin osana HP:n 
”Tulostin, joka maksaa itsensä” -kampanjaa. Kampanja pyrkii tuomaan esiin 
hyötyjä, joita HP:n LaserJet -tulostimet ovat tuoneet pk-yrityksille ympäri 
maailmaa jo 25 vuoden ajan. 
 
Työpaikan rutiineilla tehokkuus nousuun 
 
HP Laser Jet & Enterprise Solutionsin, GTMU Imaging & Printing Groupin 
markkinointijohtaja Luis Casadon mukaan tutkimus paljastaa työntekijöiden 
erilaisten arkirutiinien ja vapaa-ajan aktiviteettien tuovan yrityksille yllättäviä 
hyötyjä. 
 
Tutkimuksen mukaan 40 % itävaltalaisista vastaajista uskoo parantavansa 
työtehoaan harrastamalla työpäivän jälkeen liikuntaa. Yhtä moni vastaaja 
uskoo, että työkavereiden kanssa nautittu lasillinen nostattaa työtehoa 
pitkällä aikavälillä.  
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“Työpaikkojen taukojen ei normaalisti ajatella lisäävän tuottavuutta, mutta 
tutkimus todistaa niistä olevan hyötyä niin johtajille kuin työntekijöille. Tauot, 
käytäväkeskustelut työkavereiden kanssa tai pieni urheilusuoritus työpäivän 
aikana antavat etäisyyttä työasioihin, jolloin tuottavuus paranee. Toistuvat, 
pienet tauot ehkäisevät väsymystä ja stressiä sekä nostattavat samalla 
työtehoa”, Casado sanoo. 

”Myös HP:n LaserJet -tulostimet ovat tuoneet kustannussäästöjä yrityksille jo 
vuosien ajan. Oikeiden laitevalintojen avulla tietoliikenne tehostuu ja 
laitteiden toimintoja voidaan yhdistää, jolloin paperin-, tavaran- ja 
energiankulutus vähenee”, Casado selventää.  

LaserJet Pays You Back 

 
HP:n LaserJet Pays You Back -kampanja tuo esiin hyötyjä, joita LaserJet -
tulostimet ovat tuoneet pk-yrityksille. 
 

- HP Color LaserJet CM3530 tuo käyttäjälle säästöjä pienellä 
energian-, paperin- ja värijauheenkulutuksella.(2) 

 
- HP LaserJet Pro P 1100 Printer -sarjan lasertulostimet ovat maailman 

energiatehokkaimpia.(3) HP:n uuden Auto-On/Auto-Off -teknologian 
avulla laitteen energiankulutus voi pienentyä jopa 72 % edeltävään 
malliin verrattuna.(4) 

- HP LaserJet P1606dn -tulostimella voi tulostaa paperin molemmille 
puolille. Kaksipuolinen tulostus säästää rahaa ja tilaa, kun 
paperinkulutus vähenee jopa puolella.(5) 

 

HP 
 
HP toimittaa teknologiaratkaisuja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille ympäri 
maailman. Yhtiön tarjonta kattaa it-infrastruktuurin ja henkilökohtaisen 
tietojenkäsittelyn järjestelmät, erilaiset päätelaitteet, maailmanlaajuiset 
palvelut sekä kuvankäsittelyn ja tulostuksen ratkaisut. Lisätietoja HP:sta 
(NYSE, Nasdaq: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.fi ja www.hp.com. 
 

(1) Tutkimukseen osallistui työntekijöitä 91 pk-yrityksestä Espanjasta, Hollannista, Iso-
Britanniasta, Itävallasta, Ranskasta ja Saksasta. 

(2) Säästöt on laskettu selvittämällä HP Color LaserJet CM3530 MFP -tulostimen 
synnyttämät kulut, kun tulostetaan 50 esitettä (kaksipuolista, erikoispaperille) 12 
kertaa kuukaudessa. Kuluja on verrattu hintaan, jonka tulostusliike velottaisi 
vastaavasta määrästä. Lisäsäästöä saa käyttämällä Instant-On -teknologiaa, 
kaksipuolista tulostusta ja HP Smart Web Printing -teknologiaa. Todelliset 
tulostuskustannukset voivat vaihdella. Tulostusliikkeiden hintatiedot: Infotrends Cost 
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of Print Studies, maaliskuu 2009. Lisätietoja tutkimuksen menetelmistä ja otoksen 
koosta osoitteessa http://www.hp.com/go/printcosts. HP Color LaserJet tulee 
myyntiin Suomessa lokakuussa 2010. 

(3) Energiankulutus tulostettua sivua kohden on tutkittu sähkönkulutusmittareilla. 
Tutkimustulokset ovat nähtävillä osoitteissa: energystar.gov ja eu-energystar.org. 
HP:n hiilijalanjälkimittari osoitteessa hp.com/go/carbonfootprint. Menetelmät ja 
tulokset saattavat vaihdella. 

(4) Verrattuna HP LaserJet P1005 -tulostimeen. 
(5) Lisätietoja osoitteessa http://h20331.www2.hp.com/hho/cache/608028-0-0-225-

121.html. 
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