Palvelutuotteet työympäristön muutostarpeisiin

TEHOSTUS • LINJAUS • UUDISTUS

TEHOSTA
Lähtötilanne: Nykyiset tilasi ovat liian kalliit,
vuokrakustannuksia pitää leikata tai toimipisteiden
määrää karsia. Toimintamalleja ei tarvitse tai voida
samalla uudistaa. Tilankäyttöä halutaankin siksi
tehostaa nopealla ja edullisella prosessilla, joka
viedään läpi toiminnan keskeytymättä.

TEHOSTUS
Tehostava työympäristöprojekti
Kesto: 3-4 kuukautta
Tulos: Tehokkaampi tilankäyttö ja vuokrasäästöt
Toimitussisältö:
• Aloitustilaisuus johdolle
• Johdon ja avainhenkilöiden ryhmähaastattelut
• Henkilöstökysely
(mm. työproﬁilit ja yhteystarpeet)
• Tilankäyttötutkimus, tilatehokkuustavoite
ja -laskelmat
• Työpaja/seminaari henkilöstölle
• Sijoittumissuunnittelu ja kalustetut pohjakaaviot
• Viestinnän tuki
• Loppuraportti

Case: CIMO
Työtyytyväisyys merkittävään
asemaan
“Kehitimme yhdessä Senaattikiinteistöjen kanssa Hakaniemenranta 6:n tiloja palvelemaan
toimintaamme paremmin.”
Samu Seitsalo
Apulaisjohtaja, CIMO
Ennen toimitilojemme perusteellista uudistamista 108 hengen organisaatiomme työskenteli
100 % omissa huonekonttoreissaan. Remontin
jälkeen vastaava suhdeluku on 80 % avotilassa
ja 20 % huonekonttoreissa. Saimme sijoitettua toisiaan tukevat toiminnot ja yksiköt mahdollisimman tehokkaasti lähekkäin. Projektista
järjestettiin jälkiarviointi ja tulokset mitattiin.
Työhyvinvointibarometrimme kohosi merkittävästi jo 10 kk kuluttua uudistuneiden tilojen
käyttöönotosta. Lisäksi sisäinen tiedonkulkumme on parantunut ja työtapamme tehostuneet.
Mielestämme uusilla tilaratkaisuilla on tässä
merkittävä rooli.

LINJAA
Lähtötilanne: Vuokrasopimus on päättymässä,
peruskorjaus lähestyy tai edessä on merkittäviä
organisaatiomuutoksia. Tilat ovat ahtaat tai muuten
käyttötarkoitukseensa sopimattomat. Toimintakulttuuria
halutaan uudistaa ja henkilöstö osallistaa muutokseen.

LINJAUS
Linjaava työympäristöprojekti
Kesto: 6 kuukautta
Tulos: Uusi tuottava työympäristö ja
ammattivoimin tuettu muutos
Toimitussisältö:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johdon ja avainhenkilöiden ryhmähaastattelut
Johdon työpaja (tavoitteet, mittarit, työympäristövisio)
Työympäristöseminaari ja teematyöpajat henkilöstölle
Henkilöstökysely (mm. työproﬁilit, yhteystarpeet)
Tilankäytön havainnointi ja tilatehokkuuslaskelmat
Työproﬁileja tukevat työympäristöratkaisut
Sijoittumissuunnittelu ja kalustetut pohjakaaviot
Imagotavoitteet ja visuaalisen ilmeen linjaukset
Toiminnan ja ICT-kehitystarpeiden tunnistaminen
Viestintä- ja muutosjohtamissuunnitelma
Viestintätoimenpiteet (mm. tiedotteet, henkilöstöinfot)
Ekskursio
Loppuraportti
Onnistumisen jälkiarviointi 4-6 kk muutosta

Case: SUOMEN AKATEMIA
Suomen Akatemian uudet tilaratkaisut vievät kohti tavoitteita
”Yhdessä Senaatti-kiinteistöjen
kanssa tehty tilatehokkuuden
parantaminen ja käyttäjäpalveluiden keskitetty hankita
vievät meitä kohti meille asetettuja
säästötavoitteita. Tavoitteenamme
on lähes puolen miljoonan euron
säästö tilakustannuksissa.”
Ossi Malmberg
Johtaja, Suomen Akatemia
Suomen Akatemia muutti Senaatti-kiinteistöjen
omistamiin tiloihin Hakaniemenranta 6:een. Uusien tilojen hankinta tuli ajankohtaiseksi, koska
Akatemian vuokrasopimus oli päättymässä ja
tilat turhan väljät. Tavoitteena oli hakea tehokkuutta ja säästöjä. Suomen Akatemia hyödynsi
Senaatti-kiinteistöjen tarjoamaa työympäristön
kehittämisen asiantuntijapalvelua toimitilojensa
ja toimintansa suunnittelussa.

UUDISTA
Case: TEKES
Tekes haluaa olla mobiilityötilojen edelläkävijä
”Rahoitamme innovaatioita, joten
halusimme olla myös itse edelläkävijä työympäristön
uudistamisessa. Lähtökohtana
hankkeessa oli itse työn muutos,
mutta säästötavoitteetkin toimitilakustannuksissa toteutunevat
toimintamallin muuttuessa.”
Juha Sarkio
Hallintojohtaja, Tekes
Uusi strategia ja vuokrasopimuksen päättyminen
sai Tekesin miettimään uudestaan työympäristöratkaisujaan. Tukevatko tilat uutta työn tekemisen mallia vai ovatko ne sen jarruna? Tekes kutsui Senaatti-kiinteistöt avukseen toimitilojensa
kehittämiseen. Projektissa luotiin monipaikkaista
työtä tukeva työympäristökonsepti ja työympäristöjohtamisen malli, jossa yhdistyvät uudet toimintatavat, sähköiset järjestelmät, tuloksellinen
johtaminen sekä tila- ja palveluratkaisut. Tavoitteena oli löytää Tekesin strategiaa, toimintaa ja
tuottavuutta parhaiten tukeva tila- ja työympäristökonsepti. Uusilta tiloilta edellytetään myös
erinomaista ekotehokkuutta, johon monitilaratkaisu on erinomainen vaihtoehto. Uudet toimitilat ovat toteutumassa Otaniemeen yhdessä
Finpron, Finnveran ja GTK:n kanssa. Ne antavat
kaikille toimijoille entistä paremmat mahdollisuudet moderneihin työtapoihin ja edelläkävijyyteen myös työtiloissa ja toimintatavoissa.

Lähtötilanne: Pöytä on puhdas – työympäristöratkaisulla haetaan uutta strategiaa ja visiota tai
haastavaa yhteensulautumista tukevaa radikaalia
työkulttuurin muutosta.

UUDISTUS
Uudistava työympäristöprojekti
Kesto: 8 kuukautta
Tulos: Tulevaisuuden työympäristö ja työskentelytavat
Sisältää Tehostavan ja Linjaavan projektien toimitussisällön lisäksi seuraavat vaiheet:
• Uutta strategiaa tukeva työympäristökonsepti ja suunnitelma
tavoitetilan saavuttamiseksi
• Toimintaympäristön analyysi, työympäristöstrategiakartta
• Strategian, hallintomallien, toimintakulttuurien ja prosessien
vertailu ja yhtenäistäminen fuusiotilanteessa
• Tulevaisuuden tavoitetilaa tukevat ideointityöpajat
• Benchmarking-tiedon keruu, ekskursiot ja pilotointi
• Työympäristöjohtamisen käynnistäminen

Tehostus, Linjaus ja Uudistus
Olemme kehittäneet pitkälle tuotteistettuja työvälineitä asiakkaidemme työympäristöjen tehostamiseen ja uudistustarpeisiin. Lähestymistapamme on ratkaisukeskeinen, asiantuntijapalveluumme kuuluu työympäristön analysoinnin
ja kehittämisen ohella myös tuki organisaatiolle muutoksen läpiviemiseksi.
Tuotteistuksella pyrimme tekemään asiantuntemuksen käytön helpoksi ja
ennen kaikkea varmistamaan tavoitteeseen pääsyn. Tehostus, Linjaus ja Uudistus ovat syntyneet käytännön työssä ja perustuvat vankkaan kokemukseen
valtionhallinnon muutos- ja kehitysprojekteista.

Tuotteistetut työympäristöpalvelut
Kaikissa lähestymistavoissa kehittämisprosessin vaiheet ovat samat:
TAVOITTEET Yhdessä johdon ja avainhenkilöiden kanssa määritellään tavoitteet ja työympäristövisio sekä mittarit niiden toteutumista seuraamaan.
Suunnitellaan muutosviestintä.
ANALYYSI Analysoidaan organisaation toiminta, tilat ja tietotekniset ratkaisut. Henkilöstölle suunnatun työympäristökyselyn tuloksista analysoidaan
mm. työproﬁilit ja yhteystarpeet.
KEHITTÄMINEN Kehitetään uusi työympäristöratkaisu henkilöstöä erilaisissa työpajoissa ja seminaareissa osallistaen.
TOTEUTUS Toteutussuunnittelun kautta edetään rakentamiseen, tarvittaessa
väistötiloihin ja muuttoon. Muutosjohtaminen organisaation sisällä jatkuu.
JÄLKIARVIOINTI Arvioidaan muutoksen onnistumista mittareiden avulla ja
esitetään tarvittaessa suositus jatkotoimenpiteiksi.
TYÖYMPÄRISTÖN JOHTAMINEN Luodaan pohja työympäristön jatkuvalle
monialaiselle seurannalle ja kehittämiselle. Käynnistetään sisäisten tukitoimintojen (henkilöstö-, kiinteistö- ja tietohallinto, talous sekä viestintä) yhteistyö.

UUDISTA

Uutta visiota
tukeva työympäristö

LINJAA

Tuottavat strategian
mukaiset tilat

TEHOSTA

Tilankäytön tehostus
toiminnan keskeytymättä

Työympäristö – arjen kiintopiste
Työympäristöllä on valtava vaikutus elämäämme, mutta emme juuri koskaan pysähdy miettimään, miten siitä saisi vielä toimivamman ja viihtyisämmän. Otamme arkemme tärkeimmän kiintopisteen itsestäänselvänä, annettuna tekijänä. Silti juuri me, ihmiset ja organisaatio, olemme työympäristön
arvokkain osa ja tärkein asiakas.
Senaatti-kiinteistöt on maanlaajuisesti toimiva liikelaitos, joka valtion sisäisenä toimitila- ja työympäristöasiantuntijana tuottaa ja tarjoaa tiloja ja niihin liittyviä palveluja valtionhallinnolle. Toimitilojen vuokraus, investoinnit
sekä kiinteistöjen ja palvelujen kehittäminen muodostavat liiketoiminnan
perustan. Toimintamme perustuu yhteiskuntavastuulliseen liiketoimintaan,
hyvään palveluun, pitkäaikaisiin asiakkuuksiin ja kumppanuuteen.

Kerromme mielellämme lisää asiantuntijapalveluistamme. Ota yhteyttä:
Kasper Fabritius
gsm 0400 378 220
kasper.fabritius@senaatti.ﬁ
Senaatti-kiinteistöt
Lintulahdenkatu 5 A, PL 237, 00531 Helsinki

