Visio 2025
SAFA on kestävän ympäristön
vaikuttava asiantuntija ja
jäsentensä ammatillisen kehityksen
keskeinen kumppani.

Suomen Arkkitehtiliitto
SAFAn strategia 2025
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• on edistää arkkitehtuuria osana
luovaa suomalaista kulttuuria ja
taloutta sekä kasvattaa yhteiskunnallista kiinnostusta
arkkitehtuuriin,
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• sekä tukea ja kannustaa
jäseniaan toteuttamaan ihmisen
ympäristösuhteita eheyttävän
ja yhdyskuntarakenteita
parantavan rakennustaiteen tavoitteita.
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1 Yhteinen SAFA

SAFA on arkkitehtien vahva ja kuuluva yhteisö
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1.1

Jäsentä varten
Jäsenet kokevat olevansa arvokkaita liitolleen. Jäsenet arvostavat SAFAa
ja tuntevat sen toiminnan.
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1.1.1 SAFA jäsenen silmin
Kartoitetaan SAFAn jäsenyyden
palvelupolku, tunnistetaan
ongelmakohdat ja tehdään
korjaavat toimenpiteet.
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1.1.2 Tehdään liiton toiminnasta
läpinäkyvämpää
Etsitään tavat viestiä liiton
toiminnasta ja edunvalvontasaavutuksista jäsenistölle.
Uudistetaan jäsenten valinta
toimielimiin avoimemmaksi.

1.1.3 Kuinka toimia SAFAssa?
Parannetaan
luottamushenkilöiden
toimintamahdollisuuksia ja
sitoutumista perehdyttämisellä
ja koulutuksilla.

Tehdään yhdessä
SAFAn tapahtumista aukeavat monialaiset ammatilliset verkostot.
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1.2.1 Tietoa kaikille
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Kehitetään SAFAn tapahtumia kiinnostavammiksi meitä lähellä
oleville ammatttiryhmille

1.3

Uudistuva organisaatio
SAFAn organisaatio toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Muutosajurit ja megatrendit
•
•
•
•

SAFAN ja muiden ammattiliittojen jäsenyyden merkitys on muuttunut
Puuttellinen tieto synnyttää osin negatiivisen mielikuvan liiton toiminnasta
Eläkeläisjäsenten osuus kasvaa väestön ikääntymisen myötä
SAFA ei ole enää ainut lähde alaa koskevalle tiedolle
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1.3.1 Organisaation tarkastelu
SAFAn organisaation ajanmukaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastelu,
ja näiden mukainen uudistaminen tarvittaessa.

2 Vaikuttava SAFA

SAFAn päämääränä on kaunis, kestävä,
toimiva ja viihtyisä elinympäristö
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2.1

SAFAn yhteiskunnallinen vaikuttaminen on proaktiivista, johdonmukaista ja vuorovaikutteista.
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tavoitteita
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Maankäyttö- ja
rakennuslain
uudistaminen

Arkkitehtien
koulutusmäärät

2.1.1 Vaikuttamisen painopisteet

Ilmastonmuutos

Tutkimuksen
edellytykset

Kilpailut ja
laatuun perustuvat hankinnat

Arkkitehtuurikasvatus

Yhteisesti, ennalta sovittu tavoitepaperi mahdollistaa proaktiivisen
vaikuttamisen ja keskustelunaloitukset reaktiivisen viestinnän ja
vaikuttamisen sijaan.

2.2

Keskustelun käynnistäjä
Suomalainen keskustelu rakennetusta ympäristöstä on vireää, monipuolista
ja laadukasta. SAFAn jäsenet toimivat keskustelunavaajina ja osallistuvat
keskusteluun aktiivisesti.
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2.2.1 Viestintäsuunnitelman
laatiminen

Muutosajurit ja megatrendit
• Ilmastonmuutos ja luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen
• Tiivistyvät kaupungit, taantuvat seudut
• Polarisoitunut keskustelukulttuuri
• Kasvava kiinnostus arkkitehtuuriin –

Vaikuttamis-

Käynnistetään SAFAn tavoitepaperin laadinta ajankohtaisista asiakokonaisuuksista, kuten kannoista MRL:n uudistukseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Liittovaltuuston kokouksissa päivitettävään
asiakirjaan kirjataan liiton kannat ja keskeiset argumentit.
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Vahva vaikuttaja

etenkin suuriin ja
näyttäviin kohteisiin
• Yhä raskaammiksi koetut
julkiset hankintaprosessit
• Rakentamisen laatuongelmat

SAFAn yhteiskunnallisten
tavoitteiden pohjalta laaditaan
viestintäsuunnitelma, joka ottaa
kantaa liiton viestintäkanavien
rooleihin ja systematisoi viestintää
eri kanavien ja julkaisujen osalta.
Viestitään SAFAn toiminnasta ja
tapahtumista myös englanniksi.

2.2.2 SAFAn viestintäverkostojen
rakentaminen
Rakennetaan viestintäverkostoja
ja laajennetaan toimittajien
arkkitehtuuritietoutta yhdessä
alan muiden toimijoiden kuten
KIRA-foorumin, ATL:n, Archinfon ja
Arkkitehtuurimuseon kanssa.

2.2.3 Jäsenten aktivoiminen
keskustelijoina
Jäsenten ja erityisesti
luottamushenkilöiden aktivointi
keskusteluun SAFAn asettaman
esimerkin sekä
viestintäkoulutusten avulla.

3 Osaava SAFA

SAFA parantaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä
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3.1 Monipuolisissa rooleissa:
SAFAn jäsenet ovat kysyttyjä rakennetun ympäristön asiantuntijoita.
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3.1.1 Tuetaan arkkitehtien
sijoittumista laajasti eri
tehtäviin yhteiskunnassa

Osaava
SAFA

Parannetaan tietoutta erilaisista
uravaihtoehdoista liiton viestinnän
ja verkostotoiminnan, kuten
mentoroinnin, avulla. Korostetaan
tilaajaroolin merkitystä.
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Muutosajurit ja megatrendit
• Kansainvälistyminen – ulkomaalaiset
osaajat ja monikansalliset
suunnittelutoimistot
• Digitalisoituva yhteistyö
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• Nopeasti muuttuvat
osaamistarpeet
• Siirtyminen uudisrakentamisesta
täydennys- ja korjausrakentamiseen

3.1.2 Uusien jäsenten ohjelma
Erityisesti uusille jäsenille
tarjotaan ohjelma, joka sisältää
verkostoitumista, koulutusta ja
tukea niin työskentelyyn kuin
yrittämiseen koko Suomessa.

3.1.3 Täydennyskoulutuksen
saatavuus
Parannetaan
täydennyskoulutuksen
saatavuutta järjestämällä
suurempi osa koulutuksesta
paikasta ja ajasta riippumattomasti hyödyntäen
sähköisiä alustoja.
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SAFA on kestävän ympäristön vaikuttava
asiantuntija ja jäsentensä ammatillisen
kehityksen keskeinen kumppani.
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2 § Liiton tarkoitus ja toimintamuodot
Osaava
SAFA

Liiton tarkoituksena on
• edistää arkkitehtuuria osana luovaa suomalaista kulttuuria ja taloutta sekä
kasvattaa yhteiskunnallista kiinnostusta arkkitehtuuriin
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1
Malminkatu 30
00100 Helsinki
www.safa.ﬁ

Strategia on SAFAn
liittovaltuustokausittain päivitettävä
suunnitelmakokonaisuus vuosille
2019-2021.

• tukea ja kannustaa jäseniään toteuttamaan ihmisen ympäristösuhteita
eheyttävän ja yhdyskuntarakenteita parantavan rakennustaiteen tavoitteita.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii arkkitehtien ammatillisena
yhdyssiteenä sekä edistää ja turvaa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä ammatillisia
toimintaedellytyksiä.
Liitto järjestää jäsenilleen täydennyskoulutusta, kilpailutoimintaa, kokouksia,
opintomatkoja, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia yms. sekä pitää yhteyttä muihin
arkkitehtuuri-, taide- ja rakennusalan yhteisöihin.
Liitto järjestää myös näyttelyitä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ammattiin
liittyvää tiedotuspalvelua sekä kerhotoimintaa.
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