Arppeanum
Historiallisesta miljööstä

moderniksi monitilaksi

Valtioneuvoston hallintoyksikkö
muutti historialliseen Arppeanumin
taloon lokakuussa 2015.
Arppeanumissa työskentelee
hyvin erityyppisiä tehtäviä hoitavia
hallintoyksikön virkamiehiä.
Helsingin yliopiston hallussa yli 150
vuotta ollut rakennus muutettiin
moderniksi monitilaksi.

Monitila on joustava
Monitila on nykyaikaiseen tietotyö- ja etätyökäytäntöihin sopiva joustava ja muunneltava tilakonsepti, joka
mahdollistaa tilojen tehokkaan ja monipuolisen käytön.
Tila- ja kalustusratkaisuilla voidaan luoda riittävä keskittymisrauha, kun työtehtävät sitä vaativat.
Monitilassa työntekijä valitsee kulloiseenkin työtehtävään ja omaan henkilökohtaiseen mieltymykseensä soveltuvan tilan. Monitila antaa mahdollisuuden vuorovaikutteiselle työn tekemiselle, hiljaiselle työlle, tiimityölle, luottamukselliselle työlle, vapaalle olemiselle, kohtaamisille,
ideoinnille.
Monitila on myös ympäristöteko. Merkittävin toimitilojen
energian kulutukseen vaikuttava asia on toimiston pinta-

ala. Monitilojen käyttöönotto sisältyy vahvasti myös valtion toimitilastrategiaan. Arppeanumin monitilaratkaisun
toteutti Senaatti-kiinteistöt.
Arppeanumissa työskentelevän henkilöstön määrä on
suurempi kuin työpisteiden määrä. Työpisteitä on noin 150
ja tiloissa työskenteleviä virkamiehiä noin 175. Arppeanumin käyttökokemukset ovat osoittaneet, että vapaita työpisteitä on aina saatavilla.
Arppeanumissa työskentelee monia eri tehtäviä hoitavia
virkamiehiä, mm. juristeja, tietohallintoasiantuntijoita,
talous- ja henkilöstöhallinnon osaajia ja kielenkääntäjiä.
Monien tehtävät edellyttävät huomattavienkin asiakirjaaineistomäärien käsittelyä.

Kotipesät mutta ei nimettyjä työpisteitä
Arppeanumin monitilamalliksi valittiin ns.hybridimalli,
jossa kenelläkään ei ole omia, nimettyjä työpisteitä.
Hybridimallilla turvataan kaikille mahdollisuus sekä hiljaiseen että vuorovaikutteiseen työhön. Valittu ratkaisu
mahdollistaa myös mobiilin työskentelyn.
Eri yksiköille ja toimialoille on kuitenkin määritelty omat
kotipesät tiettyihin kerroksiin. Kotipesät ovat ensisijaisesti työssä tarvittavien aineistojen säilyttämistä varten.
Työtiloista ei voi varata itselleen omia työpisteitä, ja työpiste on tyhjennettävä aina päivän päätteeksi. Arppeanumin erityyppiset tilat ovat avoinna kaikille talossa työskenteleville.
Ratkaisun pohjana ovat henkilöstön omat näkemykset,
jotka syntyivät yhteisten työpajojen tuloksena. Hybridimallin avulla hyödynnetään Arppeanumin ainutlaatuisen
ja historiallisen työympäristön tarjoamia mahdollisuuksia.

Yhteiset pelisäännöt
Arppeanumin isoimmat huoneet ovat tiimityöalueita,
joiden yhteydessä on pieniä, 2–4 hengen vetäytymis-,
neuvottelu- ja puhelutiloja. Lisäksi Arppeanumissa on
taukotiloja ja kokoushuoneita. Iso lukusalityyppinen tila
on varattu hiljaiseen, keskittymistä vaativaan työhön.
Monitilan jokaisella tilatyypillä on omat pelisääntönsä,
jotka on laadittu henkilöstön yhteisissä työpajoissa.

Valtioneuvoston hallintoyksikön
• tietojärjestelmä- ja tietotekniikkayksiköt
sekä 1 ryhmä tiedonhallintayksiköstä
• käännös- ja kielitoimialan yksiköt
• tietotuki- ja julkaisuyksikkö
• henkilöstöyksikkö
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Arppeanumissa työskentelevien kommentteja:
”Monitilaan muuton yhteydessä sain kertaheitolla kymmeniä uusia työkavereita.”
”Yhteisöllisyys on kehittynyt silmissä ja töihin on tullut entistä parempi tekemisen meininki.”
”Asioiden hoitaminen face-to-face on mutkatonta ja tehokasta. Sähköpostiosoitteiden takana on
joukko mahtavia tyyppejä, joihin Arppessa on voinut paremmin tutustua.”
”Asioiden hoitaminen on nopeutunut kun työskentelemme samoissa tiloissa.”
”Monitilatyöskentely on helpottanut päivittäistä yhteistyötä säädöskääntämisen osalta
huomattavasti, tieto kulkee ja töissä on kivaa!”
”Työpisteitä on päivittäin paljon vapaina eikä Arppeanumissa ole ollut minkäänlaista ruuhkaa
”ylibuukauksesta” huolimatta.”
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