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Johdanto
SAFAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2019
SAFAn toiminnan painopiste toimintavuonna 2019 on Maankäyttö- ja rakennuslain
uudistus
Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää
rakentamisen ohjausta, tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä
koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä varmistaa, että lakiteksti on selkeä ja
johdonmukainen.
Uudistus valmistellaan parlamentaarisesti. Valmistelusta vastaa ympäristöministeriö.
Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu
vuoden 2021 loppuun mennessä. SAFA on kutsuttu osallistumaan uudistamistyöhön
rakentamisen jaostossa.
Hallitus on perustanut SAFAn MRL-työryhmän käsittelemään uudistuksessa esiin nousevia
kysymyksiä ja luomaan SAFAn linjauksia lakiuudistukseen.
SAFAn strategian uudistaminen 2019
Toimintavuonna 2019 uudistetaan liiton strategia. Vuonna 2016 hyväksytyn ponnen mukaan
kolmen vuoden välein ennen liittovaltuustokauden alkamista järjestetään strategian
tarkistamiseksi jäsenkysely. Uusi liittovaltuusto aloittaa työnsä käymällä lähetekeskustelun
kyselyn sekä liittovaltuustoryhmien omien esitysten pohjalta.
Liittovaltuuston keväällä 2016 hyväksymään SAFAn strategian päivitykseen (2016) kirjattuja
kehityskoreja vuosille 2017-2018 ovat:
SAFA: Jäsenlupaus
·
Jäsenpalvelujen/etujen näkyväksi tekeminen
·
Palvelutason nostaminen digitaalisia palveluja hyödyntämällä
YHTEISKUNTA: Vaikuttaminen
·
Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
·
Vuorovaikutus suuren yleisön kanssa
·
Ammattikunnan imagon kehittäminen alan asiantuntijana ja kehittäjänä
TYÖELÄMÄ: Osaaminen
·
Täydennyskoulutus- ja harjoittelujärjestelmien kehittäminen
·
Tutkintoon ja pätevyyksien toteamismenettelyihin perustuvien rekistereiden
kehittäminen
·
Laatuun perustuvien suunnittelupalvelujen hankintojen edistäminen

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sisältää toimenpiteitä näiden tavoitteiden
toteuttamiseksi.
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Palvelutason ja vaikuttavuuden parantaminen
Toimintavuonna saatetaan päätökseen SAFAn verkkosivujen uudistaminen. Verkkosivuuudistuksella tuetaan liiton vaikuttamistyötä ja jäsenpalveluja. SAFAn sivustouudistuksen
lisäksi uusitaan myös www.ark.fi -verkkosivusto.
Ala- ja paikallisosastojen yhteisen tapahtumapäivän järjestämistä Kansainvälisenä
arkkitehtuurin päivänä (7.10.2019) jatketaan yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen
kanssa. Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon jakotilaisuus toimii Kansainvälisen arkkitehtuurin
päivän päätapahtumana. Osastot järjestävät silloin omilla alueillaan tapahtumia.
Vuorovaikutukseen mm. eduskunnan, ministeriöiden, kaupunkien, kuntien sekä
rakennusalan muiden toimijoiden kanssa panostetaan yhteiskunnallisesti tärkeissä
hankkeissa käyttämällä ulkopuolisia vaikuttamisviestinnän asiantuntijoita.
Osaamisen kehittäminen
Vuoden aikana jatketaan vastavalmistuneiden arkkitehtien täydennyskoulutusohjelman –
ARK-pro arkkitehdin ammattipolku – pilotin suunnittelua. Koulutusohjelman pilotti toteutetaan
toimintavuoden aikana yhteistyössä arkkitehtikoulujen ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n
kanssa. Koulutusohjelman pilotin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa projektihenkilö.
Toimikuntatyössä vuonna 2019 painottuu Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus.
Uudistustyöhön liittyen laaditaan vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelma. Alan
kehityshankkeista sekä Kira Innohubin jatkamasta Kira-digi-työstä tiedotetaan tavoitteena
kannustaa arkkitehteja yhteistyöhankkeisiin muiden rakennusalan osaajien kanssa. Finnish
Green Building Councilin kanssa tiivistetään yhteistyötä ilmastonmuutokseen liittyvien
kysymysten osalta.
Opiskelijatoiminta
Opiskelijatoiminnassa lisätään SAFAn näkyvyyttä kiltojen toiminnassa tukemalla OpiskelijaSAFAn toimintaa sekä vahvistamalla liiton näkyvyyttä kolmessa arkkitehtikoulussa. Kiltojen
kanssa laadittavissa sopimuksissa määritellään liiton budjetissa opiskelijatoimintaan varatun
tuen käyttö ja SAFAn saama näkyvyys kiltojen toiminnassa.
Vaikuttaminen
SAFA on perustettu arkkitehtien vaikuttamiskanavaksi. Vaikuttamistyö on liiton toiminnan
tukijalka ja perustehtävä, jota toteutetaan SAFAn toimistossa, hallituksessa sekä muissa
toimielimissä.
SAFA nimeää vuosittain lukuisia edustajia asiantuntijoiksi muun muassa ministeriöiden
työryhmiin sekä eri yhteisöijen hallituksiin ja muihin toimielimiin. Ala- ja paikallisosastot
vaikuttavat omilla alueillaan ottamalla kantaa ajankohtaisiin paikallisiin hankkeisiin ja
edistämällä arkkitehtuurin näkyvyyttä.
Yhteistyö kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden kanssa jatkuu KIRA-verkostossa. Vuoden
2019 toimintaan kuuluvat yhteinen vaikuttaminen hallitusohjelmatavoitteisiin sekä yhteiset
tapahtumat kuten KIRA-foorum sekä sen yhteydessä toista kertaa järjestettävä World
Summit on the Digital Built Environment (WDBE2019) -tapahtuma, jonka vetovastuu on
RIL:llä.
Arkkitehtuurin alan vaikuttavuutta ja yhteistyötä edistetään Arkkitehtitoimiston Liitto ATLn ja
Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. SAFA toimii Archinfon yhteistyökumppanina
Suomen EU-puheenjohtajuuskautena järjestettävässä Arkkitehtuuripoliittisessa
konferenssissa syksyllä 2019. ATL:n kanssa tehdään tiivistä viestintäyhteistyötä MRLuudistukseen ja arkkitehti SAFA -tavaramerkkistatuksen tiimoilta.
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Vuoden 2019 tavoitteena on saada entistä laajemmin jäsenistöä mukaan vaikuttamistyöhön
sekä alueellisesti että kansallisesti.

SAFAN ORGANISAATIO
Vapaaehtoistyö
SAFAn toiminnan vahvuutena on jäsenten laaja ja monipuolinen vapaaehtoistyö erityisesti
ala- ja paikallisosastoissa. Noin 250:n luottamustehtävissä toimivan jäsenen vapaaehtoistyö
on henkilö- jäsenjärjestön toiminnan kivijalka. SAFAn projektiavustusten ja opetusministeriön
alueelliseen arkkitehtuuritoimintaan myöntämän avustuksen turvin on saatu toteutettua
vuosittain 20-30 yleisötapahtumaa tai -hanketta.
Liittovaltuusto
Uusi liittovaltuusto aloitti toimikautensa 2019--–2021 syyskokouksessa 2018.
Hallitus
Hallituksen jäsenillä on oma vastuualueensa hallituksen jaosten puitteissa. Hallituksen
jäsenet raportoivat hallitukselle vastuualueensa ajankohtaisista asioista.
Hallituksen jaokset
Hallituksen arkkitehtuuripoliittisen ja ammattipoliittisen jaoksen puheenjohtajina toimivat liiton
varapuheenjohtajat. Jaokset toimivat hallituksen koordinoivina ja aloitteellisina
asiantuntijaeliminä. Hallitus määrittelee jaosten työnjaon ja tehtävät. Arkkitehtuuripoliittinen
jaos valmistelee ja päättää arkkitehtuurin edistämiseen ja rakennetun ympäristön laatuun
liittyvistä asioista hallituksen antamien valtuuksien rajoissa. Jaoksen tehtävänä on myös
SAFAn kiinteistöjen hallinnointi ja kehittäminen. Jaoksen ja hallituksen apuna toimivat
rakennussuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun toimikunnat sekä kiinteistöjen hoitokunnat.
Jaoksen sihteerinä toimii pääsihteeri Paula Huotelin. Ammattipoliittinen jaos valmistelee ja
hallituksen antamien valtuuksien rajoissa päättää ammatilliseen edunvalvontaan liittyvistä
asioista. Jaoksen ja hallituksen apuna toimivat ammattiasioiden, kilpailu- sekä koulutus- ja
tutkimustoimikunta. Jaoksen sihteerinä toimii erityisasiantuntija Pia Selroos.
Toimikunnat
Hallituksella on viisi (5) liittovaltuuston perustamaa, liiton säännöissä tarkoitettua pysyvää
toimikuntaa. Hallitus nimeää toimikuntiin vaalivaliokunnan esityksen pohjalta puheenjohtajan
ja kuudesta (6) kolmeentoista (13) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Toimikuntien tarkoituksena
on toteuttaa liiton strategian mukaisia periaatteita ja tavoitteita sekä toimia hallituksen
valmistelu- ja kehittämiselimenä omalla toimialueellaan. Lisäksi kullakin toimikunnalla on
omat, ohjesäännöissä määritellyt erityistehtävänsä. Toimikuntien päätökset vahvistaa jaos
ja/tai hallitus.
Arkkitehtuuripoliittiset asiat
• Rakennussuunnittelun toimikunta 6-13 jäsentä, sihteerinä erityisasiantuntija
Heini Korpelainen, avustava henkilökunta
• Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta 6-13 jäsentä, sihteerinä N.N., avustava
henkilökunta
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Ammattipoliittiset asiat
• Ammattiasioiden toimikunta 6-13 jäsentä, sihteerinä pääsihteeri Paula Huotelin,
avustava henkilökunta
• Kilpailutoimikunta 6-13 jäsentä, sihteerinä kilpailuasiantuntija Mari Koskinen,
avustava henkilökunta
• Koulutus- ja tutkimustoimikunta 6-13 jäsentä, sihteerinä erityisasiantuntija Pia
Selroos, erityisasiantuntija Heini Korpelainen ja avustava henkilökunta
Työryhmät
Hallitus voi liiton sääntöjen mukaisesti nimetä työryhmiä määräaikaisiin tehtäviin. Hallitus
nimittää työryhmän ja sen puheenjohtajan, ja sihteerinä toimii joko nimetty hallituksen jäsen
tai pääsihteerin osoittama henkilö.
Vuonna 2019 jatkavat: MRL-työryhmä, Korruptiotyöryhmä, Palkinto- ja mitalityöryhmä ja
Viestintätyöryhmä ja Kiinteistötyöryhmä (Arkkitehtuuripoliittinen jaos).
Työryhmät vuonna 2019 on esitelty kohdissa 1.3. ja 4.5.
Tulevaisuusneuvottelukunta
Hallitus päätti perustaa tulevaisuusneuvottelukunnan Kari Raimorannan keväällä 2018
antaman liittovaltuustoaloitteen mukaisesti. Aloitteessa neuvottelukunnan tehtävänä on
arvioida arkkitehdin tehtävien kannalta tulevaa yhteiskunnallista, yhdyskunta- ja
rakennusteknistä kehitystä. Neuvottelukunnan tulee muodostaa eri alojen asiantuntemusta
kokoavia arkkitehtivisioita tulevaisuudesta.
Projektit ja kehittäminen
SAFAn hallitus on vuonna 2000 määritellyt liiton projektin: "Sopimuksen perusteella tiettyyn
määräaikaiseen tehtävään perustettu, pääsääntöisesti ulkopuolisella rahoituksella toimiva
itsekannattava ja tulosvastuullinen organisaatio, joka palvelee liiton tarkoitusta eikä kilpaile
jäsenten ammatillisen toiminnan kanssa”. Uusia projekteja käynnistetään tarvittaessa
ulkopuolisen rahoituksen turvin. Niissä pyritään ottamaan huomioon kohtuullinen, hallinnon
kulut peittävä kate. Projektien lisäksi SAFA osallistuu useisiin kiinteistö- ja rakennusalan
kehittämishankkeisiin osapuolena tai asiantuntijana.
Toimintavuonna toteutettavia hankkeita ovat SAFAn verkkosivujen uudistamisen toinen
vaihe, ARK-Pro pilotti, Arkkitehti-lehden verkkopalvelun kehittäminen ja kilpailujen
tuotteistamisen loppuunsaattaminen. Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta vastaa arkkitehtien
toimintaympäristöä koskettavan korruption selvittämiseksi perustettavan työryhmän työn
koordinoinnista.
Liiton toiminnan kehittämiseksi tehdään palautekyselyjä.

1. ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN TOIMINTA
SAFAn toiminta perustuu arkkitehtuuripoliittisiin näkemyksiin, joita on linjattu SAFAn
strategia- ja tulevaisuustyössä. Strategian kehityskorien kolmesta teemasta vuonna 2019
erityisesti vaikuttavuus liittyy arkkitehtuuripoliittiseen toimintaan. Vuorovaikutusta
eduskunnan, ministeriöiden, rakennusalan muiden toimijoiden, kaupunkien, kuntien sekä
muiden yhteistyökumppanien kanssa kehitetään erityisesti rakennetun ympäristön laatuun ja
maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen liittyvissä kysymyksissä sekä muissa
yhteiskunnallisesti tärkeissä hankkeissa.
Toimintavuonna Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistänee yhdessä ympäristöministeriön
kanssa Arkkitehtuuripoliittisen ohjelmatyön, johon SAFA on pyrkii osallistumaan
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SAFA tukee ja rohkaisee paikallisosastoja aloitteellisuuteen alueellisten ja paikallisten
arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien käynnistämisessä, laadinnassa ja päivittämisessä.
Alvar Aallon syntymäpäivänä 3.2. järjestetään vuoden ensimmäinen yleisötapahtuma
yhdessä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto-säätiön
kanssa. Arkkitehtuurimuseon ja Aalto-säätiön kanssa toteutettavan arkkitehtuurin
ajankohtaiskatsauksen 2020 suunnittelu käynnistetään.
1.1 Rakennussuunnittelu
Rakennussuunnitteluun ja -perintöön liittyvien kysymysten valmistelusta vastaa hallituksen
alainen rakennussuunnittelun toimikunta, joka kokoontuu vuoden aikana 6-9 kertaa.
Keskeinen osa toimikunnan vaikuttamistyötä on lausuntojen laatiminen lakiehdotuksista,
normeista, säädöksistä, standardeista ja RT-ohjekorttiehdotuksista. Kannanottojensa
pohjaksi toimikunta perehtyy ajankohtaisiin aiheisiin kutsumalla muun muassa asiantuntijoita
alustajiksi kokouksiinsa. Vuonna 2019 toimikunnan työssä painottuvat ilmastonmuutokseen,
digitalisaatioon sekä kokeilu- ja kiertotalouteen liittyvät asiat. Muita tärkeitä aiheita ovat
etenkin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ja rakennusten hiilijalanjälki.
SAFA järjestää ammatillisia seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia
ajankohtaisista aiheista yksin tai yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
1.2 Yhdyskuntasuunnittelu
Yhdyskuntasuunnitteluun liittyvien kysymysten valmistelusta vastaa hallituksen alainen
yhdyskuntasuunnittelun toimikunta, joka kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa. Toimikunta
laatii lausuntoja etupäässä laki-, normi- ja säädösehdotuksista sekä erilaisista selvityksistä ja
ohjelmista. Toimikunta kutsuu asiantuntijoita kokouksiinsa alustamaan ajankohtaisista
aiheista. Vuonna 2019 toimikuntatyön keskiössä on maankäyttö- ja rakennuslain
kokonaisuudistus. Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta ottaa aktiivisesti osaa maankäytön
suunnitteluun liittyvään kehittämiskeskusteluun. Keskeisiä aiheita ovat maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistus, kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatio, kestävä
suunnittelu ja täydennysrakentamiseen liittyvät erityiskysymykset.
Liitto järjestää yhdessä muiden yhdyskuntasuunnittelun alan järjestöjen kanssa
kaupunkisuunnitteluseminaarin 2019.
1.3 Työryhmät
Kiinteistötyöryhmä
Kiinteistötyöryhmän muodostaa arkkitehtuuripoliittinen jaos. Sen puheenjohtajana toimii liiton
varapuheenjohtaja. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitukselle liiton omistamien
kiinteistöjen ja huoneistojen hoitoa ja kehittämistä koskevia asioita.
Palkinto- ja mitalityöryhmä
Palkinto- ja mitalityöryhmän tehtävänä on laatia hallitukselle esitykset muun muassa liiton
kunniajäseniksi ja itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi, valmistella lausunnot
kunniaprofessuureja ja akateemikkojen nimittämistä varten. Työryhmä valmistelee esitykset
erilaisia huomionosoituksia varten, joista näkyvimpiä ovat jäsenille haettavat
itsenäisyyspäivän kunniamerkit.
Korruptiotyöryhmä
Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan alaisuudessa toimiva työryhmä tekee selvityksen
arkkitehtien toimintaympäristöä koskettavasta korruptiosta. Selvityksen perusteella laaditaan
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jäsenistölle ohjeistus korruption tunnistamisesta ja toimintaohjeet työtilanteisiin. Työryhmän
puheenjohtajana toimii yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan puheenjohtaja.
MRL-työryhmä
MRL-työryhmä on perustettu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta varten. Sen
tehtävänä on käsitellä uudistuksessa esiin nousevia kysymyksiä ja luoda SAFAn linjaus
uudistukseen. Puheenjohtajana toimii kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen

2. AMMATTIPOLIITTINEN TOIMINTA
Ammatillisessa edunvalvonnassa vaikutetaan arkkitehtityön edellytysten parantamiseen,
koulutusmäärien ennakointiin Akavan edustajana opetushallituksen ennakointityöryhmässä
sekä pätevyydentoteamisjärjestelmien kehittämiseen. Ajankohtaisia vaikuttamiskohteita
vuonna 2019 ovat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, käynnistyvä Euroopan
Unionin ammattipätevyysdirektiivin toimivuuden tarkastelu, arkkitehtien ja jäsenten
täydennyskouluttautumisen edistäminen sekä julkisen sektorin tilaajaosaamisen
vahvistaminen yhdessä Kuntaliiton kanssa.
Ammatillisen edunvalvonnan tavoitteina ovat arkkitehdin aseman vahvistaminen ja
laajentaminen, arkkitehti -nimikkeen käyttöön vaikuttaminen, arkkitehtipalvelujen
saatavuuden kehittäminen sekä arkkitehtien määrään vaikuttaminen. Suunnittelupalvelujen
vientiin liittyviä valmiuksia ja tapahtumia kehitetään yhdessä ATLn ja Arkkitehtuurin
tiedotuskeskuksen kanssa. Laadukkaalla täydennyskoulutuksella vahvistetaan
ammattikunnan valmiuksia alan tuleviin haasteisiin. Vuoden aikana käynnistetään
vastavalmistuneiden arkkitehtien täydennyskoulutusohjelman (ARK-pro arkkitehdin
ammattipolku) pilotti yhteistyössä arkkitehtikoulujen ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n
kanssa.
Jäsenistölle järjestetään neljättä kertaa maksuton Ammattipäivä. Toteutuksesta ja sisällöstä
vastaa tapahtuman toteutettavakseen ottava luottamuselin, ala- tai paikallisosasto.
Ammatilliseen edunvalvontaan liittyvien kysymysten valmistelusta ja seurannasta vastaavat
hallituksen ammattipoliittinen jaos ja hallituksen alainen ammattiasioiden toimikunta.
Ammatillista edunvalvontaa toteutetaan yhdessä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin ja
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n kanssa.
2.1 Arkkitehtuurikilpailut
Arkkitehtuurikilpailuihin liittyvistä kysymyksistä SAFAssa vastaa kilpailutoimikunta.
Kilpailutoiminnan ydintehtävä on järjestäjille annettava asiantunteva neuvonta, johon
kuuluvat arkkitehtuurikilpailun valmisteluun liittyvä ohjaus ja kilpailun aikainen konsultointi.
Kilpailupalvelujen tuotteistustyö saatetaan loppuun ja kilpailujen järjestäjille suunnattu
verkkosivu lanseerataan markkinointisuunnitelman mukaisesti. Arkkitehtuurikilpailut-esite
päivitetään.
Muihin hankintamenettelyihin saattaa sisältyä suunnittelukilpailullinen osa
(tontinluovutuskilpailut, allianssihankkeet, rinnakkaistoimeksiannot ym.). Laaditaan tilaajille
suunnattu ohjeistus eri hankintamenettelyihin ja tuotteistuksen yhteydessä kartoitetaan, mitä
palveluja SAFA voi niihin tarjota.
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2.2 Koulutus, tutkimus, pätevyydet ja arkkitehtuurikasvatus
Koulutukseen, tutkimustoimintaan, suunnittelijapätevyyksiin ja arkkitehtuurikasvatukseen
liittyvistä kysymyksistä SAFAssa vastaa koulutus- ja tutkimustoimikunta, joka kokoontuu 6–8
kertaa vuodessa.
Koulutus
Liiton koulutustoiminnan painopisteenä ovat täydennyskoulutus ja pätevyydet. Niitä
koskeviin kysymyksiin vaikutetaan aktiivisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti perus-,
jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Liiton täydennyskoulutuksella tähdätään jäsenistön
ammatillisen pätevyyden ylläpitoon ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa
merkittävästi jäsenistön täydennyskoulutusaktiivisuutta.
Vakiintunutta yhteistyötä arkkitehtikoulujen kanssa jatketaan koulutuksen ajankohtaisissa
kysymyksissä, kuten rakennussuunnittelun ja yhdyskuntasuunnittelun koulutus Suomessa,
arkkitehtikoulutuksen resurssit ja arkkitehtikoulujen sisäänottomäärät. Vuoden aikana
käynnistetään vastavalmistuneiden arkkitehtien täydennyskoulutusohjelman ARK-pro
arkkitehdin ammattipolku -pilotti. Koulutusohjelman pilotin toteutuksesta vastaa
projektihenkilö.
Liiton täydennyskoulutuksista merkittävä osa järjestetään yhdessä yhteistyökumppanien
kanssa. Täydennyskoulutuksessa huomioidaan erityisesti alan ajankohtaiset aiheet ja
hankkeet. Vuoden aikana jatketaan syksyllä 2018 käynnistettyä puolenpäivän
tietoiskukoulutussarjaa. Vuoden aikana järjestetään 4. kertaa koko jäsenistölle suunnattu
maksuton täydennyskoulutustapahtuma Ammattipäivä, johon on mahdollista osallistua myös
verkossa.
Arkkitehtipäivät järjestetään Helsingissä 17.5.2019. Niiden yhteydessä jaetaan SAFApalkinto, nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto ja Otto-Iivari Meurman -palkinto ansioituneelle
yhdyskuntasuunnittelijalle.
Tutkimus ja kehitys
Liitto tukee arkkitehtuurin alan tutkimus- ja kehitystoimintaa tiedottamalla ajankohtaisista
ohjelmista, hankkeista ja niiden tuloksista liiton julkaisuissa ja verkkosivuilla. Liitto pyrkii
seuraamaan ja vaikuttamaan ammattikunnalle merkittävien ohjelmien ja kehityshankkeiden
syntymiseen ja tukemaan rakennusalan tutkimuksen kehittämistä yhteistyössä muiden
rakennusalan tahojen kanssa. Liitto ei tee itse tutkimusta, mutta tekee yhteistyötä eri
yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
Arkkitehtuurin opetusta antavien yliopistojen kanssa jatketaan arkkitehtuuritutkimuksen
päivien järjestämistä ja tieteellisen verkkojulkaisun julkaisua. SAFA on Tieteellisten seurain
valtuuskunnan jäsen.
Suunnittelijapätevyydet
SAFA osallistuu vapaaehtoisten pätevyydentoteamisjärjestelmien kehittämiseen Rakennus-,
LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n osakkaana. SAFA toimii sihteeristönä
rakennussuunnittelijan ja arkkitehtien, kaavan laatijan ja pääsuunnittelijan
pätevyydentoteamismenettelyissä. Vuoden 2019 toiminnan painopisteenä on sähköisen
pätevyyksien hakujärjestelmän jalkautus.
Arkkitehtuurikasvatus
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Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon, arkkitehtikoulujen ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n
kanssa ylläpidetään ja kehitetään arkkitehdiksi.fi -verkkosivustoa, joka tarjoaa perustietoa
arkkitehtikoulutuksesta ja arkkitehdin ammatista. Sivustolle kootaan lisää mm. arkkitehtien ja
arkkitehtiopiskelijoiden blogikirjoituksia.
SAFA tukee arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen tekemistä näkyväksi ja pysyväksi osaksi
Archinfon toimintaa. SAFA osallistuu yhteistyötahojen järjestämiin
arkkitehtuurikasvatustapahtumiin tarpeen mukaan.

3. TYÖSUHDEPOLIITTINEN TOIMINTA
Palkansaajien edunvalvonta
Palkansaaja-asemassa olevien arkkitehtien työmarkkinaedunvalvonta ja työsuhdeneuvonta
hoidetaan yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa. SAFA-TEK yhteisjäseniä oli vuoden 2018 lopulla 1143. Arkkitehtien työmarkkinakysymyksiä TEKissä
valvoo Työelämän arkkitehtiraati TAR. Sen johtokunnassa on safalaisia valtion, kunnan ja
yksityisen palveluksessa toimivia arkkitehteja. TARin sihteerinä toimii TEKin asiamies. TAR
kerää TEKin avulla tietoa muun muassa palkkakehityksestä sekä pyrkii edistämään
jäsentensä toimintaedellytyksiä. TEK kerää vuotuisella työmarkkinatutkimuksellaan tietoa
myös SAFA-TEK yhteisjäsenten työmarkkinatilanteesta. SAFA-TEK -yhteistyösopimuksen
toimivuutta valvovat SAFAssa ammattiasioiden toimikunnan palkansaaja-asemassa olevat
jäsenet.

4. JÄSENYYS JA VIESTINTÄ
Uusilla verkkosivuilla pyritään palvelemaan uran eri vaiheissa olevia jäseniä: opiskelijat,
vastavalmistuneet, työelämässä olevat ja seniorit. Sivuston julkaisun toisessa vaiheessa
keväällä 2019 luodaan ala- ja paikallisosastoille omat sivut. Sivuston kehittäminen jatkuu
edelleen käyttäjäpalautetta ja kävijätietoa keräämällä.
4.1 Ala- ja paikallisosastotoiminta
SAFAn toiminnan perusta on 13 aktiivista paikallisosastoa, joihin jäsenet kuuluvat
automaattisesti asuinpaikkakuntansa mukaan, sekä kuusi eri teemojen ympärille
järjestäytynyttä alaosastoa. Paikallisosastojen apuna jatkavat toimintaansa SAFAn
paikallisasiamiehet Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Osastojen vastuuhenkilöiden kanssa järjestetään ala- ja paikallisosastotapaaminen kaksi
kertaa vuodessa. Osastoja kannustetaan aktiiviseen tiedottamiseen ja mm. Arkkitehtuurin
tiedotuskeskuksen kanavien hyödyntämiseen viestinnässään.
Osastojen yhteisen tapahtumapäivän järjestämistä lokakuussa Kansainvälisenä
arkkitehtuurin päivänä jatketaan tapahtumaa varten tehtyä karttasovellusta hyödyntäen.
Tapahtumapäivän tavoitteena on saavuttaa myös medianäkyvyyttä.
SAFAn uudistettaville verkkosivuille luodaan oma sivupohja jokaista osastoa varten. Sivun
päivitysvastuu on kullakin osastolla.
SAFAn myöntämän kiinteän tuen ja projektiavustusten lisäksi paikallisten tapahtumien
järjestämistä tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen turvin. Vuonna 2018
SAFAlle myönnettiin kuudetta kertaa valtionavustus alueellisen arkkitehtuurin edistämiseen
(40 000 euroa). Valtaosa avustuksesta on kohdistunut paikallisosastojen järjestämiin
hankkeisiin. SAFA on hakenut valtionavustusta edelleen vuodelle 2019.
Osastot on esitetty liitteessä 1 ja niille myönnettävät tuet jakoperusteineen liitteessä 4.
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4.2.Opiskelijatoiminta
Opiskelijatoiminnassa kehitetään vuonna 2019 eritoten viestintää.
Opiskelija-asiamies toimii opiskelijoiden yhdyshenkilönä ja vastaa liiton opiskelijatoiminnasta
ja sen kehittämisestä. SAFAn toimintaa esitellään jokaisessa arkkitehtikoulussa syksyllä
uusille opiskelijoille, ja tämän lisäksi jokaisella paikkakunnalla pyritään järjestämään
kalenterivuoden aikana vähintään toinen tapahtuma yhteistyössä Opiskelija-SAFAn kanssa.
Vuoden alussa opiskelija-asiamies kokoaa killat ja O-SAFAn johtokunnan yhteiseen SAFAn
AO-foorumiin. Viikonlopun aikana verkostoidutaan, perehdytään SAFAn ja muiden
toimijoiden toimintaan ja sovitaan yhteisen toiminnan pelisäännöt alkaneelle vuodelle.
Valtakunnallisen arkkitehtiopiskelijatoiminnan kulmakiviä ovat lisäksi Kesä-Kiljava, vuosittain
järjestettävä Arkkitehtiopiskelijapäivät, sekä Arkkitehtiopiskelija-lehti, joka ilmestyy kahdesti
vuodessa Arkkitehti-lehden liitteenä.
SAFAn toiminnasta tiedotetaan aikaisempien vuosien tapaan kouluissa,
opiskelijajulkaisuissa sekä SAFAn verkkosivujen opiskelijaosiossa. Opiskelunsa aloittavia
muistetaan jatkossakin ilmaisella Arkkitehtiuutisten vuosikerralla. SAFAn koulutusta
koskevan edunvalvontatyön lisäksi tuetaan opiskelijoiden toteuttamaa edunvalvontaa.
Kiltayhteistyösopimuksia jatketaan, ja sopimuksissa määritellään tarkemmin liiton budjetissa
opiskelijatoimintaan varatun tuen käyttö ja SAFAn saama näkyvyys kiltojen toiminnassa.
Kiltasopimusten mukaan killat laativat SAFAn au-lehteen artikkeleita, joilla pyritään
lisäämään valmistuneiden ja opiskelijoiden välistä keskustelua.
4.3 Viestintä
Vuoden toiminnallisen painopisteen, mrl-uudistuksen, lisäksi viestinnässä korostuu
toimintavuonna ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin vastaaminen arkkitehtuurissa.
SAFAn uusien verkkosivujen kehittäminen jatkuu. Ensimmäisen vaiheen julkaisun jälkeen
sivuille tuodaan englanninkielinen kokonaisuus, osastojen omat sivut, suurimpien
tapahtumien sivut, palveluntarjoajien haku ja kiinteistöjen sivut sekä varauskalenteri.
Tapahtumaviestinnässä painottuvat Helsingissä 17.5. järjestettävät Arkkitehtipäivät, 7.10.
julkistettava Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto ja osastojen yhteisesti juhlistama
Kansainvälinen arkkitehtuurin päivä.
Arkkitehti SAFAn tavaramerkkistatuksesta toteutetaan ATL:n kanssa yhteinen
viestintäkampanja viestintätoimiston avustuksella. Samoin maankäyttö- ja rakennuslain
uudistamisesta viestitään sekä jäsenistön että vaikuttajien suuntaan erillisen, yhteistyössä
ATL:n kanssa tehtävän viestintäsuunnitelman mukaisesti. Arkkitehti SAFA tavaramerkkikampanjaan yhdistetään some-markkinointia, ja pienimuotoista
somemarkkinointia toteutetaan myös muissa sopivissa kohdissa (Arkkitehtuurin Finlandia palkinto, kansainvälinen arkkitehtuurin päivä, opiskelijajäsenyys jne).
Jäsenviestinnässä huomioidaan erityisesti strategian päivityksen viestintä. Jäsenistölle
järjestetään some-viestinnän koulutus vahvistamaan arkkitehtien valmiuksia osallistua
ajankohtaisiin julkisiin keskusteluihin.
SAFAn blogin julkaisua jatketaan, ja videoblogia julkaistaan ainakin Arkkitehtuurin Finlandia
-palkinnon finalistikohteista. Sähköinen jäsentiedote lähetetään kaksi kertaa kuukaudessa ja
yksittäisiä liiton toimintaan liittyviä jäsenviestejä lähetetään tarpeen mukaan.
Viestinnän resursseja vahvistamaan rekrytoidaan viestinnän harjoittelija.
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Vuonna 2018 jaettavat apurahat, avustukset, palkinnot ja kunniamerkit esitellään liitteessä 4.
4.4 Julkaisut
Liiton painettuja julkaisuja ovat Arkkitehti-lehti, Arkkitehtiuutiset, Arkkitehti-lehden liitteenä
jaettava Arkkitehtuurikilpailuja-lehti sekä joka toinen vuosi julkaistava Omaan Kotiin -julkaisu.
Sähköisiä julkaisukanavia ovat www.safa.fi-verkkopalvelu, jäsentiedote ja Arkkitehti-lehden
verkkosivut www.ark.fi, joilla julkaistaan myös lehden näköisversio. Tiedotusta täydentävät
sosiaalisen median kanavat (Facebook, Twitter, Youtube ja Instagram) sekä blogipalsta.
Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtiuutisten tilaushintoja korotetaan kustannuksia vastaavaksi.
Toimintavuoden aikana toteutetaan Arkkitehtiuutisten ja Arkkitehti-lehden yhteinen
lukijatutkimus.
Arkkitehti-lehti 2019
Vuonna 2019 Arkkitehti-lehti alkaa ilmestyä uudistuneessa painetussa ulkoasussaan.
Uudistuksen tavoitteena on edelleen kasvattaa julkaisun ajankohtaisuutta ja edistää lehden
säilymistä vaikuttavana arkkitehtuurin keskustelufoorumina niin Suomessa kuin myös
kansainvälisesti. Uudistumisen myötä tarjoutunee myös mahdollisuuksia saada lehteä
laajemmin esimerkiksi irtonumeromyyntiin.
Toimintaa jatketaan myös lehden sivujen ulkopuolella, esimerkiksi tapahtumien muodossa.
Myös sosiaalisen median kanavat antavat entistä monipuolisempia mahdollisuuksia käsitellä
arkkitehtuuria ja kasvattaa lehden verkostoja ja kumppanuuksia.
Lehden uusi verkkosivusto on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2019 aikana. Uuden sivuston
suunnittelun tarkoituksena on saada aikaan nykyisessä mediakentässä ja lukukulttuurissa
paremmin toimiva digitaalinen julkaisujärjestelmä, jonka avulla on mahdollista saada lehden
sisältöä paremmin ja kätevämmin näkyviin. Samalla tulee mahdolliseksi myös kasvattaa
tulevaisuudessa lehden digitaalisena julkaistavan sisällön määrää, myös printtijulkaisun
hitaamman ja arvioivamman julkaisutiheyden ohelle.
Lehti ilmestyy vuonna 2019 kuusi kertaa painettuna ja sekä digitaalisena näköislehtenä.
Nykyisellään näköislehtiarkistossa on vuosien 2014–17 aikana julkaistu kaikki Arkkitehtilehden numerot noin vuodesta 1958 nykypäivään. Nykyinen verkkosivusto digiarkistoineen
pyritään pitämään tarjolla mahdollisimman saumattomasti tulevan verkkosivu-uudistuksen
kuluessa.
Vuonna 2019 lehti pyrkii lähestymään erityisesti arkkitehtuurin ja yhteiskunnallisenkin
keskustelun keskeisiä teemoja, kuten asuminen, kaupunkisuunnittelu, design, ekologia,
talous ja koulutus. Lehden tekemisen perustoiminta jatkuu pitkälti samoin resurssein kuin
edellisenä vuonna. Arkkitehtuurikilpailuja-liite ilmestyy edelleen lehden liitteenä. Liitteen
ulkoasusta ja painatuksesta vastaa Arkkitehti-lehti, kuva- ja tekstisisällön toimittaa SAFAn
kilpailutoiminta, sekä lehden toimitussihteeri.

Kilpailuliite
Arkkitehtuurikilpailuja-liite ilmestyy lehden liitteenä 6 kertaa 2019. Liitteen toimituksesta
vastaavat Arkkitehtilehti ja kilpailutoiminta.
Arkkitehtiuutiset au
Arkkitehtiuutiset au on jäsenistöä ja sidosryhmiä palveleva ajankohtainen uutis- ja jäsenlehti.
Lukijakuntaan kuuluu myös kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia. Lehti ilmestyy
toimintavuonna 11 kertaa. Haastattelusarja alan vaikuttajista jatkuu. Sarjaa täydennetään
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henkilökuvasarjalla eri tehtävissä ja ajankohtaisissa hankkeissa toimivista arkkitehdeista. 50vuotta sitten -palsta käynnistetään au:n 70 vuotta ilmestymisen kunniaksi. Maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistuksen etenemisestä julkaistaan kirjoituksia säännöllisesti.
Jäsenpalveluista, jäseneduista sekä TARin työelämäuutisista viestitään säännöllisesti.
Opiskelijapalsta pidetään vireillä. Kiltojen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti
yksi kiltalehden artikkeli per vuosi per kilta julkaistaan au:ssa.
au jatkaa some-näkyvyyttä omalla Twitter-tilillään, pyrkien edelleen kasvattamaan seuraajien
määrää. Arkkitehtiuutiset julkaistaan myös näköislehtenä verkossa ja sieltä löytyy myös
vanhojen lehtien arkisto. Uusien verkkosivujen myötä au:n uutisia ja haastatteluja nostetaan
verkkosivuille. Lehden ilmettä uudistetaan maltillisesti. Ilmoitustuotot muodostavat lehden
taloudellisen perustan. Ilmoitusmyyntiä edistäviä kumppanuussopimuksia jatketaan myös
vuonna 2019.
Verkkosivut
Uudistetun www.safa.fi -sivuston kehittämistä jatketaan käyttäjäpalautteen pohjalta.
Omaan kotiin -julkaisu
Julkaisu toteutetaan joka toinen vuosi. Seuraavan julkaisun projekti käynnistetään syksyllä
2019 ja Omaan Kotiin julkaistaan maalis-huhtikuussa 2020. Julkaisu tarjoaa pientalon
rakentamista suunnitteleville hyötytietoa rakennushankkeen ja suunnittelutyön
organisoimisesta sekä arkkitehdin valinnasta. Pientalosuunnitteluun erikoistuneet
arkkitehtitoimistot voivat markkinoida osaamistaan oppaassa. Julkaisua toimitetaan
rakennusvalvontoihin ja sitä jaetaan myös rakentamiseen liittyvillä messuilla. Printtiversion
lisäksi (painosmäärä n. 12 000) julkaisu ilmestyy näköisversiona verkossa.
4.5 Viestintätyöryhmä
Työryhmän tehtävänä on käsitellä ja kommentoida ajankohtaisia tiedotukseen liittyviä asioita
ja seurata tärkeimpiä kehityshankkeita.

5. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
SAFA osallistuu liiton osaamista tukevaan tai laajentavaan kansainväliseen yhteistyöhön.
Ammattipoliittisen kansainvälisen toiminnan painopisteenä on arkkitehdin
toimintaedellytysten edistäminen yhdentyvillä markkinoilla. Tähän liittyvät palvelujen
liikkuvuuden vapauttamisen periaatteet muun muassa pätevyyksien,
ammatinharjoittamisoikeuksien ja julkisten hankintojen osalta. Keskeisiä asioita ovat
koulutuksen sisältö ja laajuus, täydennyskoulutus- ja pätevyydentoteamisjärjestelmät sekä
hankintamenettelyjen pelisäännöt.
Lisäksi liitto toimii arkkitehtuurin ja suomalaisen kulttuurin näkyvyyttä ja vientiä edistävissä
yhteisöissä. Arkkitehtuuripoliittisen toiminnan painopiste on Arkkitehtuuri- ja
kulttuuriohjelmien laadinnan ja toteuttamisen seuraamisessa sekä kulttuuriviennissä
yhdessä Archinfon ja ATLn kanssa.
ACE (Architects' Council of Europe)
SAFA kuuluu eurooppalaisen arkkitehtiliittojen yhteistyöjärjestöön Architects ́ Council of
Europe ACE:en. SAFA lähettää edustajansa järjestön yleiskokouksiin sekä valikoiden
työryhmiin. ACE vaikuttaa muun muassa arkkitehtien toimintaympäristöä ohjaavan
eurooppalaisen lainsäädännön valmisteluun ja toimeenpanoon. ACE edistää
suunnittelupalvelujen liikkuvuutta sekä sisämarkkinoilla että osana EU:n kahdenvälisiä
kauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa. ACEn toimintaan kuuluu myös
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vaikuttamistyö laadukkaan ja kestävän elinympäristön edistämiseksi erilaisissa
kehityshankkeissa. ACE julkaisee verkkosivuillaan eurooppalaisia Arkkitehtuuripoliittisia
ohjelmia sekä vaikuttaa Euroopan Komissioon korkealaatuisen elinympäristön ja
arkkitehtuurin huomioimiseksi sen ohjelmissa ja julkilausumissa.
ACE julkaisee toimintavuoden alussa Sector Study -toimialakatsauksen sisältäen myös
SAFAn jäsenistöltä kerätyt tiedot.

ENACA (European Network of Architects Competent Authorities)
SAFA seuraa ENACAn kautta Euroopan Unionin ammattipätevyysdirektiivin jalkautumista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammattipätevyysdirektiivin mukainen toimivaltainen
viranomainen ja liitto osallistuu ENACA -verkoston toimintaan tarkkailijan roolissa. Verkosto
kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.
Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismaisten arkkitehtiliittojen hallitusten edustajien kokous, Styrelsemöte, pyritään
järjestämään 1-2 vuoden välein eri pohjoismaissa. Norja vastaa Styrelsemöten
järjestämisestä toukokuussa 2019. Toimintavuoden agendalla on yhteistyön tutkiminen
mahdollisen yhteispohjoismaisen arkkitehtuurijulkaisun osalta.
Palkansaaja-arkkitehtien pohjoismainen yhteistyö on kanavoitu TEKiin. Yrittäjäarkkitehtien
pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaa ATL.
UIA (l'Union Internationale des Architectes)
SAFA osallistuu UIA:n toimintaan pohjoismaisen sektion välityksellä. Tanska toimii
pohjoismaisen sektion sihteeristönä 2018–2020 seuraavaan UIAn maailmankongressiin
saakka (2020 Brasiliassa).
SAFA on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä tai kansainvälisesti toimivissa
järjestöissä:
EN / ENiF
Europa Nostra / Europa Nostra in Finland
EUROPAN
Nuorten arkkitehtien kilpailujärjestelmä
OISTAT
Skenografien, teatteriarkkitehtien ja -teknisten kansainvälinen järjestö
Suomen Japanin kulttuuri-instituutti
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö
Villa Karon ystävät ry

6. PROJEKTIT JA KEHITTÄMINEN
6.1 Strategiatyö
Liittovaltuusto hyväksyi kevätkokouksessaan 2013 SAFAn strategian vuosille 2013-2017.
Strategia päätettiin tuoda vuosittain liittovaltuuston syyskokoukseen arvioitavaksi Toimintaja taloussuunnitelman yhteydessä. Valtuuston hyväksymän ponnen mukaan kolmen vuoden
välein ennen liittovaltuustokauden alkamista järjestetään strategian tarkistamiseksi
jäsenkysely ja uusi liittovaltuusto aloittaa työnsä pohtimalla kyselyn pohjalta strategian
tarkistamista.
Tämän 2013 tehdyn päätöksen pohjalta SAFAn uusi liittovaltuusto päätti syyskokouksessa
2015 liiton strategian 2013-2017 päivittämisestä liittovaltuustokaudelle 2016-2018.
Hallituksen strategiatyöryhmä järjesti liittovaltuuston kevätkokouksessa käymän
lähetekeskustelun jälkeen neuvoa-antavan jäsenkyselyn touko-kesäkuussa 2015.
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Strategian päivitys hyväksyttiin liittovaltuuston kevätkokouksessa 2016.
SAFAn liittovaltuusto kävi kevätkokouksessa 2018 ja uusi valtuusto syyskokouksessa 2018
lähetekeskustelut liiton strategian päivitystyön käynnistämiseksi vuonna 2019.
6.2 Julkaisutoiminnan hankkeet
Arkkitehti-lehden uusi verkkosivusto on lehden tuleva päähanke, ja uusi sivusto on tarkoitus
avata vuoden 2019 kuluessa. Uudistuksen ensisijaisena tarkoituksena on löytää digitaalista
sisällön tarjoamista, tuottamista ja jakamista tukeva ratkaisu. Resurssien valossa pyritään
löytämään lisäksi soveltuva ratkaisu tilausten hoitamiseen, irtonumeroiden verkkokauppaan
ja näköislehtien uuteen arkistointiin.
Digihankkeelle yritetään mahdollisuuksien mukaan hakea myös lisätukea (esim. apuraha).
6.3. SAFAn verkkosivuston uudistaminen
www.safa.fi sivuston toinen vaihe saatetaan päätökseen.
6.4. ARK-pro pilotti
Vastavalmistuneiden arkkitehtien täydennyskoulutusohjelma ARK-pro arkkitehdin
ammattipolku –täydennyskoulutusohjelman pilotti toteutetaan toimintavuoden aikana
yhteistyössä arkkitehtikoulujen ja Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n kanssa. Pilotin
suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa SAFAn toimistoon palkattava osa-aikainen
projektihenkilö.
6.5 Korruption selvittäminen arkkitehtien toimintaympäristössä
Keväällä 2017 annetun kahden liittovaltuustoaloitteen pohjalta laaditaan selvitys arkkitehtien
toimintaympäristössä esiintyvästä korruptiosta. Työtä varten perustettu
yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan alainen työryhmä on perehtynyt aiheesta tehtyihin
tutkimuksiin ja toteuttanut niiden pohjalta syksyllä 2018 jäsenkyselyn, joka kartoitti jäsenistön
tunnistamat korruptioon liittyvät ongelmat. Kyselyn tulosten ja muun aineiston pohjalta
työryhmä laatii jäsenistölle ohjeistuksen. Tavoitteena on, että jäsenistö tunnistaa
työtilanteisiin liittyvän korruption ja osaa toimia niin, ettei edistä korruptoituneita
toimintatapoja. Opas julkaistaan liiton verkkosivuilla.
6.6 Kiinteistöjen kehittäminen
Oivalan kiinteistön ylläpitoa ja korjaamista jatketaan korjausstrategian ja pitkäaikaisen
ylläpito- ja hoitosuunnitelman mukaan. Vähä-Kiljavan alueen kehittämistä jatketaan
laatimalla alueelle ranta-asemakaava. Kasinolla ja majoitusrakennuksessa tehdään vuonna
2018 laaditun kuntoarvion pohjalta ensisijaisiksi todetut korjaustoimenpiteet. Sekä Oivalan
että Vähä-Kiljavan korjauksiin haetaan ulkopuolista rahoitusta muun muassa
Museovirastolta.

7. SAFAN TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT
Liiton talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin, joiden osuus tuloista on 46,6 %.
Julkaisutoiminnan tuottojen osuus SAFAn kaikista tuloista on 22,6 %. Loppuosan liiton
tuloista muodostavat kilpailu-, koulutus- ja projektitoiminnan tuotot sekä palvelujen myynti
sekä vuokra- ja sijoitustoiminnan tuotot. Henkilöstökulut (40,0 %) ovat suurin kuluerä,
julkaisutoiminnan muiden kulujen osuus on 21,7 %. Loppuosa kuluista koostuu kokous- ja
matkakuluista, vuokrista sekä projektitoiminnan, koulutuksen ja kilpailutoiminnan kuluista.
14

Vuosimaksuun esitetään 1,9 % korotusta vuodelle 2019. Esitetty täysi vuosimaksu on 495
euroa.
Liiton vakavaraisuutta ylläpidetään ja pyritään lisäämään varainhoidon ja sijoitustoiminnan
määrätietoisella ja turvallisella hoidolla.
Erillisessä liitteessä on tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

7.1 Omaisuus
SAFAn kiinteistöt
SAFAn kiinteistötyöryhmän tehtävänä on valmistella hallitukselle liiton omistamien
kiinteistöjen ja huoneistojen hoitoa koskevia asioita. Kiinteistötyöryhmän muodostaa
arkkitehtuuripoliittinen jaos ja puheenjohtajana toimii liiton varapuheenjohtaja.
Oivalan ja Vähä-Kiljavan kiinteistöjen pitkän aikavälin kehittämistyötä jatketaan tavoitteena
kiinteistöjen talouden ja toiminnan kehittäminen paremmin jäsenkuntaa palvelevaksi.
Saareen rantautumisen helpottamiseksi rakennetaan uusi laituri yhdessä naapurikiinteistön
kanssa. Huvilan käyttöastetta pyritään lisäämään aloittamalla vuokrakausi kesäkuun alussa.
Oivalan kiinteistön ylläpitoa ja korjaamista jatketaan korjausstrategian ja pitkäaikaisen
ylläpito- ja hoitosuunnitelman mukaan. Helsingin itäisen saariston kaavoitustyötä seurataan
Villingin saaren osalta. Villa Oivalan 100-vuotisjuhlien lähestyessä (2024) ryhdytään
valmistelemaan huvilan historiikin laatimista.
Vähä-Kiljavan alueen pitkän aikavälin kehittämistyötä jatketaan laatimalla alueelle rantaasemakaava. Vuonna 2018 tehdyn Kasinon ja majoitusrakennuksen kuntoarvion perusteella
päätetään SAFAn tavoitteista ja korjaustoimenpiteistä ko. rakennusten osalta.
Viestintää vuokrattavista tiloista tehostetaan kaikissa SAFAn viestintäkanavissa.
Tapahtumien osallistujamääriä ja viikkovuokrattavien mökkien vuokrausastetta pyritään
nostamaan. Viestintää lisätään myös talvikaudella.
7.2 SAFAn toimitilat
SAFAn toimisto sijaitsee osoitteessa Malminkatu 30 yhteisissä tiloissa Arkkitehtitoimistojen
Liitto ATLn ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa. Vuokrasopimus on solmittu
1.12.2017 viideksi vuodeksi. SAFAlla on optio jatkaa vuokrasopimusta 1.12.2022 alkaen
viidellä vuodella, ilmoittamalla optio-oikeuden käyttämisestä 30.11.2021 mennessä.
7.3 SAFAn toimisto
Liiton toimisto panee täytäntöön SAFAn päättävien elinten tekemät päätökset. Toimiston
tuottamia jäsenpalveluja kehitetään monipuolisiksi ja eri ryhmien tarpeet huomioiviksi.
Jäsenten ammatissa toimimiseen liittyvistä neuvonta- ym. palveluista huolehditaan
yhteistyössä TEKin ja ATL:n kanssa. Jäseneduista tiedotetaan aktiivisesti, ja niitä lisätään
yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
SAFAn toimiston resursseja lisätään toimintavuonna yhden henkilötyövuoden verran.
Toimisto organisoidaan vastaamaan uuden strategian mukaisia toiminnan painopistealueita.
SAFAn toimiston henkilökunta joulukuussa 2018
Hallinto / jäsen- ja toimistopalvelut
Pääsihteeri Paula Huotelin
Pääkirjanpitäjä Hannele Hakomäki
Järjestösihteeri Marja Mesilä
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Julkaisut ja tiedottaminen
Päätoimittaja Mika Savela, Arkkitehti-lehti
Toimitussihteeri Essi Oikarinen (määräaikainen), Arkkitehti-lehti
Taittajat Tuuli Häggman, Arkkitehti-lehti (ostopalveluina)
Päätoimittaja Paula Huotelin (oto), Arkkitehtiuutiset
Toimitussihteeri Anne Haatainen, Arkkitehtiuutiset
Projektikoordinaattori Pipsa Penttinen, Arkkitehtuurikilpailuja-lehti,
Arkkitehtuurikilpailuviestintä
Julkaisusihteeri Erja Virtala
Tiedottaja Päivi Virtanen, viestintä ja verkkosivut
Koulutus, tutkimus
Erityisasiantuntija Pia Selroos
Opiskelija-asiamies Ellen Heikkilä
MRL-uudistamistyö, rakennussuunnittelu
Erityisasiantuntija Heini Korpelainen
Kilpailutoiminta
Kilpailuasiantuntija Mari Koskinen
Projektikoordinaattori Pipsa Penttinen
Europan
Pääsihteeri Mari Koskinen
Avustavat tehtävät tuntiperusteisesti
Riina Behl
Heidi Välisalmi
Stella Vahteristo
Paikallisasiamiehet
Oulu: Pia Krogius
Tampere: Kasimir Jolma
Turku: Tiltu Nurminen
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LIITE 1: SAFAn jäsenet marraskuussa 2018
Jäsenet
-1987
1978-1987
1968-1977
1956-1967
1950-1955
1949yhteensä

kpl
115
500
668
767
409
589
3048

Opiskelijat
Oulun yliopisto
Aalto yliopisto
Tampereen
Teknillinen Yliopisto
ulkomailla
yhteensä

kpl
186
189

alle 31 v
31-40 v.
41-50 v.
51-62 v.
63-68 v.
yli 68 v.

194
14
583

Varsinainen jäsen
SAFA
Paikallisosastot
HKI JA UUSIMAA
HÄME
ITÄ-UUSIMAA
KAAKKOIS-SUOMI
KESKI-SUOMI
PERÄ-POHJOLA
POHJANMAA
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-SUOMI
SATAKUNTA
SAVO
TAMPEREEN SEUTU
TURUN SEUTU
ULKOMAAT

Alaosastot
CAD-SAFA

Opiskelijajäsen

Yhteensä

3048

583

3631

1917
71
27
56
54
24
70
14
211
35
44

248
6
4
6
2
1
5
3
136
1
1

2165
77
31
62
56
25
75
17
347
36
45

246

146

392

205
74
3048

14
10
583

219
84
3631

222

39

261
17

VATA-SAFA
YAPA-SAFA
EKO-SAFA
Rakennusperintö SAFA
O-SAFA
yhteensä

143
184
277
145
13
984

17
16
61
44
255
432

160
200
338
189
268
1416

Liite 2: SAFAn vuosimaksu ja opiskelijajäsenmaksu 2019
Varsinaiset jäsenet
Vuosimaksu on 495 euroa.
Laskutus neljässä tasasuuressa erässä, eräpäivät 15.2.2019, 15.5.2019, 25.8.2019 ja
15.11.2019, viivästyskorko korkolain mukainen (7 %).
Varsinaisen jäsenen vuosimaksut porrastuvat neljään luokkaan 25–50–75–100 %.
Opiskelijajäsenet
Jäsenmaksu 10 vuotta opintojen aloittamisesta on 5 % varsinaisen jäsenen
vuosimaksusta ( 24,75 euroa / vuosi), joka kattaa osan Ark-kitehtiuutisten kustannuksista.
Laskutus yhdessä erässä, eräpäivä 15.2.2019, viivästyskorko korkolain mukainen (7%).
Yli 10 vuotta opiskelleiden jäsenmaksu nousee vuosittain siten, että 11 vuotta opiskelleiden
maksu on 25 % jäsenmaksusta, 12 vuotta opiskelleiden 50 % jäsenmaksusta ja 13 vuotta tai
pidempään opiskelleiden jäsenmaksu on 75 % täydestä jäsenmaksusta.
Opiskelijajäsenmaksu ei sisällä Arkkitehti-lehteä. Vuosimaksuissa esitetään 13 vuotta tai
pidempään opiskelleiden jäsenmaksu pysytettävän toimintavuonna 50 % jäsenmaksusta.
Opiskelijajäsen siirretään valmistuttuaan liiton varsinaiseksi jäseneksi ilman erillistä
jäsenhakemusta. Opiskelijajäsenen on kuitenkin kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle,
haluaako hän jatkaa jäsenyyttään varsinaisena jäsenenä valmistumisen jälkeen. Ulko-mailla
opiskelevan opiskelijajäsenen tulee kuitenkin hakea liiton jäsenyyttä.
Opiskelijajäsenmaksuun (24,75 €) ei myönnetä alennuksia eikä vapautuksia, poikkeuksena
ovat yli 10 vuotta opiskelleet.
Valmistumisvuoden jäsenmaksun perusteena käytetään alinta maksuluokkaa 123,75
euroa/vuosi. Vastavalmistuneen maksu porrastetaan liittymisajankohdan mukaan 3
kuukauden jaksoissa 30,94 euroa/jakso.
VUOSIMAKSUALENNUKSET JA -VAPAUTUKSET
Varsinaisten jäsenten vuosimaksualennukset ja – vapautukset
Puolisojäsenistä toisella on oikeus 25 %:n vuosimaksualennukseen edellyttäen, etteivät
puolisot halua kahta Arkkitehti-lehteä. Puolisojäsenen vuosimaksu on siten 375,25 euroa.
Puolisoalennus myönnetään vain täydestä jäsenmaksusta ja vastavalmistuneiden
jäsenmaksuista.
Vuonna 2017/2018 valmistuneet jäsenet maksavat 25 % / 50 % alennettua vuosimaksua
(371,25 euroa / 247,50 euroa).
Uudet jäsenet maksavat ensimmäisenä vuonna 25% alennettua vuosimaksua (371,25
euroa/vuosi)
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Muut vuosimaksualennukset
Seuraavia alennuksia haetaan kirjallisesti lomakkeella, jonka voi tulostaa liiton
verkko-sivuilta tai tilata liiton toimistosta.
Vanhuus- tai varhaiseläkkeelle siirtynyt jäsen maksaa 75 %:lla alennettua vuosimaksua eli
(123,75 euroa / vuosi). Osa-aikaeläkkeelle siirtynyt jäsen voi hakea muutosta puolen vuoden
vuosimaksuihin. 85 vuotta täytettyään jäsen vapautetaan jäsenmaksusta.
Ulkomailla vähintään kuusi kuukautta kalenterivuoden aikana asuvan jäsenen
vuosimaksu on 25 %:lla alennettu (371,25 euroa/ vuosi).
Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla olevan jäsenen vuosimaksu on 50 %:lla alennettu.
Jos yhteenlasketut bruttotulot kuukaudessa ovat alle 745 euroa, vuosimaksu on 75 %:lla
alennettu.
Työttömänä tai lomautettuna koko kalenterivuoden olevan, ansiosidonnaista päivärahaa
tai vastaavaa tukea saavan jäsenen vuosimaksu on 50 %:lla alennettu. Peruspäivärahaa tai
vastaavaa tukea saavan jäsenen vuosimaksu on 75 %:lla alennettu.
Työttömänä tai lomautettuna osan kalenterivuodesta olevat jäsenet ovat oikeutettuja
edellä mainitun suuruisiin vuosimaksualennuksiin seuraavin edellytyksin: Yhtä alennettavaa
vuosimaksuerää kohden jäsenen työttömyyden on kestettävä vähintään kolme kuukautta (65
päivä), ja soviteltua päivärahaa saava jäsen on oikeutettu alennukseen vain, jos päiväraha ja
palkka tai palkkiot yhteensä eivät ylitä 1 945 euroa kuukaudessa (brutto).
Hallituksella on lisäksi valtuudet pitkäaikaisen sairauden, hoitovapaan tai muun
merkittävän tulotason alenemisen tai ylivelkaantumisen perusteella vapauttaa jäsen ao.
vuoden vuosimaksusta tai sen osasta. Hallituksen päätöksen tulee perustua kirjalliseen
hakemukseen.
Vuosimaksut 2019
Maksutyyppi

Eur/v.

Puolisojäsenalennus (ei ARK)

Täysimääräinen vuosimaksu
Uusi jäsen, 1. vuosi
Ulkomailla asuva

495
371,25
371,25

371,25

Valmistumisen jälkeiset 12 kk
13-24 kk
25-36kk

123,75
247,50
371,25

123,75
247,50

Eläkeläinen

123,75

0

Opiskelija/valmistumisvuosi

24,75

Opiskelija,
11 v. opiskellut
12 v. opiskellut
13 v. tai pidempään opiskellut

123,75
247,50
247,50

Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla
bruttotulot alle 745 eur/kk

247,50
123,75

(v. 2019 valmistuvat)
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Työtön/lomautettu
ansiosidonnaisella päivärahalla
peruspäivärahalla

247,50
123,75

LIITE 3: Matka- ja päivärahakorvaukset sekä kokouspalkkiot 2018
Matkakorvaukset ja päivärahat
Liiton sääntöjen 32 §:n mukaan:
”Osallistuessaan kotipaikkakuntansa ulkopuolella pidettävään kokoukseen
luottamustehtävään valittu liiton jäsen on oikeutettu matka- ja päivärahakorvaukseen, ellei
tehtyä matkaa ja käytettyä aikaa ole pidettävä vähäisenä. Korvauksen määrästä ja
maksamisesta päättää hallitus liittovaltuuston vahvistamien perusteiden mukaan. Liiton
elinten toimintaan osallistuvilla luottamushenkilöillä on oikeus kokouspalkkioon
liittovaltuuston päättämällä tavalla.”
Kokouspalkkiot
Liittovaltuuston syyskokouksen 2018 tekemän päätöksen mukaisesti kokouspalkkioita ei
makseta/ maksetaan liittovaltuustokaudella 2019-21.
Liittovaltuuston, liiton hallituksen ja jaosten, pysyvien valio- ja toimikuntien sekä alaja paikallisosastojen yhteiskokoukset
Luottamushenkilöiden matkakustannukset korvataan matkalaskua vastaan halvimman
julkisen kulkuneuvon lipun mukaan ottaen huomioon matkaan käytetty aika ja mahdollinen
yöpymiskustannus. Koko- tai osapäivärahaa tai ateriakorvausta voidaan maksaa
veroviranomaisen hyväksymä veroton määrä.
Tilapäiset valio- ja toimikunnat ja työryhmät
Korvausperusteista päättää em. pysyviä toimielimiä koskevia periaatteita soveltaen
liittovaltuusto tai liiton hallitus tilapäisen valio- tai toimikunnan tai työryhmän asettaessaan.
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Liite 4: apurahat, palkinnot, kunnianosoitukset ja avustukset 2019
Apurahat
SAFAn hallitukselle varataan yhteensä 12 000 euroa käytettäväksi sääntöjen mukaisiin
avustuksiin ja apurahoihin, jotka jaetaan liiton avustus- ja kannustusrahastosta ja vuosittain
jakovuorossa olevasta nimikkorahastosta. Nimikkorahastoista on vuorossa Kirmo Mikkolan
rahasto, jonka tarkoituksena on tukea rakennus- ja kuvataiteen yhteistyötä jakamalla
apurahoja nuorille arkkitehdeille, kuvataiteilijoille, arkkitehti- ja kuvataideopiskelijoille.
Esityksen SAFAn hallitukselle vuoden 2019 apurahojen jakamiseksi valmistelee koulutus- ja
tutkimustoimikunta.
Palkinnot
SAFA-palkinto jaetaan 46. kerran vuoden 2019 Arkkitehtipäivillä Helsingissä tunnustuksena
kunnalle, muulle yhteisölle tai yritykselle, joka esimerkillisellä tavalla on toiminut hyvän
suunnittelun edellytysten ja tulosten aikaansaamiseksi. Palkinnon saajan valitsee SAFAn,
Suomen kuntaliiton ja ympäristöministeriön edustajista koostuva palkintolautakunta.
Tunnustuspaanu myönnetään 16. kerran sellaiselle yritykselle, yhteisölle tai yksityiselle
henkilölle, joka toiminnallaan on edistänyt kestävän kehityksen toteutumista rakennetussa
ympäristössä ja on siten tarjonnut esimerkin kaikille rakennusalan toimijoille.
Gerda ja Salomo Wuorio -palkinto 4 000 euroa parhaasta diplomityöstä jaetaan vuoden
2019 Arkkitehtipäivillä Helsingissä.
SAFAn vuonna 2011 perustaman Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon tarkoitus on lisätä
arvostusta luovaa korkealuokkaista arkkitehtuuria kohtaan sekä nostaa esille arkkitehtuurin
kulttuurista arvoa ja hyvinvointia lisäävää merkitystä. Palkinnolla halutaan myös herättää
laajan yleisön kiinnostusta suomalaista arkkitehtuuria kohtaan. Palkinto jaettiin ensimmäisen
kerran vuonna 2014. Vuonna 2019 jaettava Arkkitehtuurin Finlandia –palkinnon
julkistamistilaisuus on yksi SAFAn päätapahtumista.
Otto-Iivari Meurman –palkinto jaetaan tunnustuksena suomalaisen yhdyskunta- ja
kaupunkisuunnittelun saralla tehdystä työstä. Palkinto jaetaan vuoden 2019 Arkkitehtipäivillä
Helsingissä.
Kunniamerkit
SAFAn omia kunnianosoituksia pyritään aktiivisesti jakamaan ja muita kunnianosoituksia
esittämään myönnettäväksi liiton ansioituneille jäsenille ja muille rakennustaiteen tavoitteita
edistäneille henkilöille.
SAFA-kunniaplaketti myönnetään hallituksen päätöksellä pääsääntöisesti pitkään alalla
toimineelle arkkitehdille, tai muulle liiton tarkoitusperiä tai liiton toimintaa huomattavalla
tavalla edistäneelle henkilölle.
Arkkitehtuurin ansiomerkki (pronssikuutio) myönnetään tunnustukseksi arkkitehdille tai
henkilölle, joka on ansiokkaalla tavalla edistänyt rakennustaiteen tavoitteita paikallisella,
kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. Palkittava toiminta on liittynyt arkkitehdin
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ammatilliseen tai yleiseen kulttuurityöhön. Kyseessä voi olla myös yksittäinen
arkkitehtuuriteko.
SAFAn hallitus esittää vuosittain myönnettäväksi itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä
muutamalle ansioituneelle ja liiton toiminnassa aktiiviselle jäsenelle.
Avustukset ala- ja paikallisosastoille sekä opiskelijatoimintaan
Ala- ja paikallisosastoille varataan kiinteää tukea 37 850 euroa ja projektimäärärahaa 12 000
euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu alueellisen arkkitehtuuritoiminnan
edistämiseen 59 000 euroa. Päätös avustuksesta saataneen helmikuussa.
Kiinteä tuki jaetaan seuraavasti :
Alaosastot:
Eko-Safa
Vata-Safa
Rakennusperintö-Safa
Yapa-Safa
O-Safa

1.300
1.300
1.300
1.300
1.300

Paikallisosastot:
Hesa-Safa
Pohjois-Suomen Arkkitehdit
Tampereen seudun Arkkitehdit
Turun seudun Arkkitehdit
Hämeen Arkkitehdit
Itä-Uudenmaan Arkkitehdit
Kaakkois-Suomen Arkkitehdit
Keski-Suomen Arkkitehdit
Peräpohjolan ja Lapin Arkkitehdit
Pohjanmaan Arkkitehdit
Pohjois-Karjalan Arkkitehdit
Savon Arkkitehdit
Satakunnan Arkkitehdit

3.300
2.750
2.750
2.750
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200
2.200

Kiinteä tuki maksetaan entiseen tapaan kahdessa erässä. Se on tarkoitettu osaston ns.
juokseviin menoihin ja osaston omaan toimintaan. Ensimmäinen puolikas maksetaan
helmikuun 15. päivään mennessä. Loppuosa maksetaan toisen vuosipuoliskon alussa
paikallisosaston asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn toiminta- kertomuksen ja
tilinpäätöksen perusteella. Toisen erän maksuja suoritetaan 31.10. saakka.
Vuosituen lisäksi ala- ja paikallisosastoille maksetaan projektimäärärahaa, jolla tuetaan
erityisesti sellaisia paikallisia tilaisuuksia, tapahtumia, näyttelyitä ja muuta toimintaa, joka
suuntautuu jäsenkunnan ohella myös muille tahoille ja joka edistää arkkitehtuurin tunnetuksi
tekemistä. Tukien saamisen edellytyksenä on hallituksen vuonna 2000 hyväksymän ohjeen
mukaisesti toimitettu hakemus ja raportointi rahan käytöstä.
Paikallisasiamiehille osoitetaan budjetista 3 000 euroa toimintamäärärahaa toiminnasta
aiheutuviin matka- yms. kuluihin.
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Avustukset opiskelijatoimintaan
Opiskelijatoiminnan tukemiseen varataan vuonna 2019 yhteensä 9 500 euroa, jonka pääosa
(4 800 euroa) jaetaan toimintatukena arkkitehtikilloille (1600 euroa /kilta). Tukea vastaan
SAFA saa näkyvyyttä kiltojen toiminnassa erikseen laadittujen kiltasopimusten mukaisesti,
mukaan lukien Arkkitehtiopiskelijapäivät ja Arkkitehtiopiskelijalehti, joiden tuottamiseen killat
käyttävät merkittävän osa avustussummasta.
Loppuosa opiskelijatoiminnan budjetista (4 700 euroa) varataan julkaisuihin, SAFAinfotilaisuuksiin ja muihin opiskelijatoiminnan tarpeellisiin kuluihin.

Erillinen liite 2/18, SAFAn tulo- ja menoarvio 2019
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