
Arppeanum 
Från historisk miljö  
till modern aktivitetsbaserad arbetsmiljö

Statsrådets�förvaltningsenhet�flyttade�
till�det�historiska�huset�Arppeanum� 
i�oktober�2015.�

I�Arppeanum�arbetar�förvaltnings-
enhetens�tjänstemän,�som�har� 
mycket�olika�slags�arbetsuppgifter.�

Byggnaden,�som�disponerats�av�
Helsingfors�universitet�i�över�150�år,� 
har�omvandlats�till�en�modern�
aktivitetsbaserad�arbetsmiljö.

 



En aktivitetsbaserad arbetsmiljö är ett flexibelt och konven-
terbart utrymmeskoncept som lämpar sig för moderna arbets-
metoder i informations- och distansarbete och som möjliggör 
ett effektivt och månsidigt användande av lokaler. Med utrym-
mes- och möbellösningar kan man skapa tillräckligt med lugn 
och ro för koncentration då arbetsuppgifterna så kräver. 

I ett aktivitetsbaserat kontor väljer arbetstagaren en plats 
som lämpar sig för den aktuella arbetsuppgiften och enligt 
personlig preferens. Ett aktivitetsbaserat kontor skapar möj-
ligheter för interaktivt arbete, tyst arbete, teamarbete, konfi-
dentiellt arbete samt för fri närvaro, möten och brainstorming. 

Ett aktivitetsbaserat kontor är också en miljögärning. Den 
viktigaste faktorn i lokalers energiförbrukning är kontorets 

yta. Ibruktagandet av aktivitetsbaserade arbetsmiljöer har 
också en framträdande roll i statens lokalstrategi. Arppea-
nums aktivitetsbaserade kontorslösning förverkligades av Se-
natfastigheter. 

Antalet anställda på Arppeanum är större än antalet ar-
betsställen: det finns nämligen cirka 150 arbetsställen medan 
antalet tjänstemän är cirka 175. Användarerfarenheterna har vi-
sat, att det alltid går att hitta lediga arbetsställen i utrymmena. 

I Arppeanum arbetar tjänstemän som alla har mycket oli-
ka uppgifter, bl.a. jurister, informationshanteringssakkunniga, 
experter på ekonomi- och personalförvaltning samt översätta-
re. Många har arbetsuppgifter som förutsätter behandling av 
ansenliga mängder handlingar.

En�aktivitetsbaserad�arbetsmiljö�är�flexibel



Hemvister men inte  
namngivna�arbetsställen
Som modell för den aktivitetsbaserade arbetsmiljön valdes en 
s.k. hybridmodell där ingen har något eget namngivet arbets-
ställe. Med hybridmodellen säkerställs det att alla har möjlig-
het till både tyst arbete och interaktivt arbete. Den valda lös-
ningen möjliggör också mobilt arbete. 

Likväl har de olika enheterna och sektorerna anvisats egna 
hemvister på vissa våningar. Hemvisterna är i första hand an-
visade med tanke på förvaringen av material som behövs i ar-
betet. I lokalerna kan man inte reservera egna arbetsställen åt 
sig själv och arbetsställena ska alltid tömmas vid arbetsdagens 
slut. Arppeanums olika typer av utrymmen är öppna för alla 
som arbetar i huset. 

Lösningen grundar sig på personalens egna visioner, som 
formulerats i gemensamma workshopar.  Med hjälp av hybrid-
modellen utnyttjas de möjligheter Arppeanums unika och his-
toriska arbetsmiljö erbjuder.  

Gemensamma�spelregler
De större rummen i Arppeanum är teamarbetsområden, i an-
slutning till vilka det finns små 2–4 personers lokaler där man 
kan dra sig tillbaka, föra förhandlingar och samtala. I Arppea-
num finns det därtill pausutrymmen och möteslokaler. Det 
stora rummet av läsesalstyp är reserverat för tyst arbete som 
kräver koncentration. 

Varje typ av utrymme i det aktivitetsbaserade kontoret har 
sina egna spelregler som uppgjorts i personalens gemensam-
ma workshopar.
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Kommentarer av de som arbetar i Arppeanum 

”�Vid�flytten�till�det�aktivitetsbaserade�kontoret�fick�jag�med�en�gång�tiotals�nya�arbetskamrater.”�

”Gemenskapen�har�synbart�utvecklats�och�det�har�blivit�en�ännu�bättre�stämning�på�arbetet.”�

”�Att�sköta�saker�face-to-face�är�okomplicerat�och�effektivt.�Bakom�e-postadresserna�finns� 
ett�gäng�fantastiska�typer,�som�man�har�kunnat�lära�känna�bättre�i�Arppeanum.”�

”Skötseln�av�ärenden�har�blivit�snabbare�då�vi�arbetar�i�samma�lokaler.”�

”�Det�aktivitetsbaserade�kontoret�har�underlättat�det�dagliga�samarbetet�betydligt� 
i�fråga�om�lagöversättningen,�informationen�löper�och�det�är�roligt�på�arbetet!”�

”�Det�finns�dagligen�många�lediga�arbetsställen�och�inte�heller�har�det�varit� 
någon�trängsel�’överbokningen’�till�trots.”

I Arppeanum arbetar

Statsrådets förvaltningsenhets: 

• enheter för informationssystem och informations- 
och kommunikationsteknik samt en grupp från 
enheten för informationshantering 

• enheterna för översättnings- och språksektorn 
• enheten för informationsstöd och publikationer 
• personalenheten 
• ekonomienheten 
• enheten för intern kommunikation 
• utvecklingsfunktionen 
• ledningen för statsrådets förvaltningsenhet 

Statsrådets kansli (Arppeanum) 
PB 23, 00023 Statsrådet 
Gatuadress: Snellmansgatan 3, Helsingfors
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