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Johdanto
SAFAN TOIMINNAN PAINOPISTEET 2021
SAFAn teema toimintavuonna on Korjaaminen.
Toiminnan painopisteitä ovat myös Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus sekä strategian päivityksen
jalkautus.
Poikkeukselliset ajat maaliskuusta 2020 lukien ovat osoittaneet, että toimintatapojen muutoksella voimme
sekä edistää alueellista tasa-arvoa liiton toiminnassa, että lisätä toiminnan vaikuttavuutta myös jäsenistön
ulkopuolelle. Valtakunnallisesti toimivalle SAFAlle on tärkeää jäsenten tasa-arvoinen kohtelu asuinpaikasta
riippumatta. Toimintavuonna 2021 edistetään edelleen etäosallistumisen mahdollisuutta liiton kokouksiin
ja tapahtumiin.
Korjaamisen teemavuosi
Teemavuodella SAFA haluaa kiinnittää erityisesti huomiota korjausrakentamisen osuuteen
ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Aihetta käsitellään mahdollisimman laajasti, kuten
täydennysrakentaminen, purkamisen ja korjausrakentamisen suhde, rakennusperintö, tekijänoikeudet
korjausrakentamisessa sekä korjausrakentamiseen liittyvien arkkitehtuurikilpailujen ja hankintojen
kehittäminen. Kaikkia SAFAn toimielimiä rohkaistaan osallistumaan omalla panoksellaan esimerkiksi
järjestämällä tilaisuuksia asiantuntijoille ja suurelle yleisölle. Vuoden alussa toimikunnat järjestävät
jäsenistölle omaa toimintaansa korjaamisen näkökulmasta valottavan yhteisen webinaarin.
SAFA huomioi teemavuoden julkaisuissaan ja tapahtumissaan sekä tiedottaa kanavissaan korjaamiseen
liittyvistä tutkimuksista ja julkaisuista.
Teemavuotta varten ei perusteta erillistä työryhmää, vaan teemavuotta koordinoi korjausrakentamisen ja
rakennusperinnön toimikunta.
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen jatkuu
Vuonna 2018 käynnistyneen Maankäyttö- ja rakennuslain 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. Uudistuksen valmistelusta vastaa
ympäristöministeriö.
Tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi valmistuu vuoden 2021
loppuun mennessä. SAFA osallistuu kutsuttuna uudistamistyöhön ministeriön asettamassa rakentamisen
jaoksessa ja sidosryhmäfoorumissa.
Hallitus perusti vuonna 2018 SAFAn MRL-työryhmän käsittelemään uudistuksessa esiin nousevia
kysymyksiä ja linjaamaan SAFAn tavoitteita lakiuudistukseen. Vuonna 2019 ja 2020 on otettu kantaa
yksittäisiin pykäläluonnoksiin sekä kommentoitu suurempia kokonaisuuksia. Vuonna 2021 lakiehdotusta
viimeistellään ja se tulee lausuntokierrokselle maalis-huhtikuussa. Alkuvuodesta järjestetään webinaareja ja
keskustelutilaisuuksia jäsenistölle lakiuudistuksesta.
SAFAn strategia
Liittovaltuusto hyväksyi syyskokouksessaan 2019 liiton uudistetun strategian. Osana strategian
jalkauttamista 2020 käynnistettiin linjapapereiden laadinta ajankohtaisista asiakokonaisuuksista,
ensimmäinen käynnistettiin työnimellä ilmastoviisas rakennettu ympäristö. Koulutusta koskevan
linjapaperin valmistelu painottuu vuodelle 2021.
SAFAn Tulevaisuusryhmä esitteli liittovaltuuston kevätkokouksessa 2020 kommenttinsa liiton strategiaan.
Liittovaltuusto päätti tuoda strategian päivityksen käsittelyyn kevätkokoukseen 2021.

Uudistetun strategian mukaan SAFAn Visio 2025:
SAFA on kestävän ympäristön vaikuttava huippuasiantuntija ja jäsentensä ammatillisen kehittymisen
keskeinen kumppani.
1. Yhteinen SAFA:
SAFA on arkkitehtien vahva ja kuuluva yhteisö
Tavoitteet:
• Jäsentä varten - Jäsenet tuntevat olevansa arvokkaita liitolleen ja tuntevat SAFAn toiminnan
• Tehdään yhdessä - SAFAn tapahtumista aukeavat monialaiset ammatilliset verkostot
• Uudistuva organisaatio - SAFAn organisaatio toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
Toimenpiteitä:
• SAFA jäsenen silmin
• Tehdään liiton toiminnasta läpinäkyvämpää • kuinka toimia SAFAssa?
• tietoa kaikille
• organisaation tarkastelu
2. Vaikuttava SAFA:
SAFAn päämäärä on kestävä, viihtyisä ja hyvin suunniteltu elinympäristö
Tavoitteet:
• Vahva vaikuttaja - SAFAn yhteiskunnallinen vaikuttaminen on proaktiivista, johdonmukaista ja
vuorovaikutteista
• Keskustelun käynnistäjä - Suomalainen keskustelu rakennetusta ympäristöstä on vireää,
monipuolista ja laadukasta. SAFAn jäsenet toimivat keskustelun avaajina ja osallistuvat siihen
aktiivisesti
Toimenpiteitä:
• vaikuttamisen painopisteet
• viestintäsuunnitelman laatiminen
• viestintäverkostojen rakentaminen
• jäsenten aktivoiminen keskustelijoina
3. Osaava SAFA:
SAFA parantaa jäsenistönsä toimintaedellytyksiä
Tavoitteet:
• Monipuolisissa rooleissa - SAFAn jäsenet ovat kysyttyjä rakennetun ympäristön asiantuntijoita
Toimenpiteet:
• Tuetaan arkkitehtien sijoittumista laajasti eri tehtäviin yhteiskunnassa
• Uusien jäsenten ohjelma
• Täydennyskoulutuksen saatavuus

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 sisältää seuraavia toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden
toteuttamiseksi.
Palvelutaso ja vaikuttavuus / Jäsenyys
Käynnistetään liiton jäsenpalvelujen kehittäminen palvelutason parantamiseksi ja jäsenpalvelujen näkyväksi
tekemiseksi. Työssä hyödynnetään akavalaista verkostoa sekä palkataan projektihenkilö. Hankkeen aikana
kartoitetaan muun muassa jäsenpalvelujen puutteet, kehitetään jäsenprofilointia kohdennettujen
palvelujen tuottamiseksi sekä selvitetään opiskelijajäsenten rekrytoinnin tehostamista.
Verkkosivujen päivityksen yhteydessä edistetään jäsenpalvelujen viestintää infografiikalla ja visualisoimalla
jäsenetuja ja -palveluja. Englanninkielistä viestintää lisätään.
Osana jäsenpalvelujen kehittämistä tuodaan safan luottamuselinten toimintaa näkyvämmäksi
verkkotapahtumissa sekä julkaisuissa.
Toimintavuoden alussa järjestetään luottamushenkilöille Kuinka toimia SAFAssa -verkkokoulutusta.
Tietoa kaikille huomioidaan osana viestintästrategian laadintaa.
Organisaation ja toiminnan tarkastelu toteutetaan osana päivitetyn strategian 2025 jalkautusta.
Vaikuttaminen
SAFA on perustettu arkkitehtien vaikuttamiskanavaksi. SAFA on rakennetun ympäristön asiantuntijajärjestö
ja alan näkemysjohtaja. SAFA tuo osaamistaan ja näkemystään esiin eri kanavissa proaktiivisesti,
asiantuntevasti, rohkeasti ja vuorovaikutuksessa muiden toimijoiden kanssa. Vaikuttamistyötä toteutetaan
SAFAn toimistossa, hallituksessa, toimikunnissa, työryhmissä sekä paikallisosastojen toimesta. SAFA nimeää
vuosittain lukuisia edustajia asiantuntijoiksi muun muassa ministeriöiden työryhmiin, eri yhteisöjen
hallituksiin ja muihin toimielimiin.
Yhteistyö kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoiden kanssa jatkuu KIRA-verkostossa, Arkkitehtitoimiston
Liitto ATL:n, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Green Building Councilin ja Rakennustietosäätiön kanssa.
Vuoden 2021 tavoitteena on saada entistä laajemmin jäsenistöä mukaan vaikuttamistyöhön.
Vuonna 2021 pidettäviä kunnallisvaaleja varten laaditaan Kuntavaalitavoitteet. Tavoitteisiin nostetaan
liitolle tärkeitä teemoja, joihin on mahdollista vaikuttaa paikallistasolla. Tavoitteilla tuetaan myös
paikallisosastojen vaikuttamistyötä.
Viestintästrategian avulla selkeytetään eri kanavien sisältö. Strategiatyössä kirkastetaan SAFAn eri
viestintäkanavien roolit, tavoitteet ja painopisteet sekä julkaisutiheys, ja määritellään viestinnän sävyt.
Strategiatyö jatkuu keväälle 2022.
Vuonna 2020 aloitettiin laatia strategiatyössä esiin nousseista vaikuttamisen teemoista erillisiä
linjapapereita. SAFAn vaikuttamisen tavoitteita kirjataan ilmastoviisauden ja koulutuksen jälkeen
arkkitehtuurikilpailuista.
SAFAn tilaisuuksia järjestetään verkossa myös kaikille avoimina tapahtumina.
Osaaminen / Ammattilaisuus
Kilpailutoiminnan kehittämisprojekti saadaan päätökseen vuoden 2021 aikana. Projektin tavoitteena on
parantaa julkisten toimijoiden hankintaosaamista, laajentaa SAFAn palvelutarjontaa sekä lisätä laatuun
perustuvien hankintojen, erityisesti suunnittelukilpailujen määrää.
Tuetaan arkkitehtien sijoittumista laajasti eri tehtäviin yhteiskunnassa - tuodaan esiin eri aloilla vaikuttavia
arkkitehteja ja heidän urapolkujaan Arkkitehtiuutisten Ammatissa-sarjan artikkeleilla, tiedottamalla TEKin
urapalveluista, rohkaisemalla mentorointiohjelmiin ja osallistumaan täydennyskoulutuksiin.
Vuoden aikana jatketaan 2020 käynnistynyttä SAFAn oman mentorointitoiminnan pilottia.
Uusien jäsenten ohjelma toteutetaan osana palvelutason kehittämishanketta.
Täydennyskoulutuksen saatavuus käsitellään osana käynnistynyttä koulutuksen linjapaperin laadintaa.
Toimikuntatyössä vuonna 2020 jatkuu Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Alan
kehityshankkeista tiedotetaan tavoitteena kannustaa arkkitehteja yhteistyöhankkeisiin muiden
rakennusalan osaajien kanssa.

SAFAN ORGANISAATIO
Vapaaehtoistyö
SAFAn toiminnan vahvuutena on jäsenten laaja ja monipuolinen vapaaehtoistyö erityisesti ala- ja
paikallisosastoissa. Noin 250:n luottamustehtävissä toimivan jäsenen vapaaehtoistyö on henkilöjäsenjärjestön toiminnan kivijalka.
Osastotoiminta sekä opiskelijatoiminta on esitelty kohdassa 4.
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, korjausrakentamisen ja rakennussuojelun sekä
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 kuusi (6) liittovaltuuston perustamaa, liiton säännöissä tarkoitettua pysyvää toimikuntaa.
Hallitus nimeää toimikuntiin vaalivaliokunnan esityksen pohjalta puheenjohtajan ja kuudesta (6)
kymmeneen (10) jäsentä vuodeksi kerrallaan. Toimikunnat voivat käyttää apunaan asiantuntijoita.
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
• Korjausrakentamisen ja rakennussuojelun toimikunta 6-10 jäsentä, sihteerinä erityisasiantuntija Heini
Korpelainen.
• Rakennussuunnittelun toimikunta 6-10 jäsentä, sihteerinä erityisasiantuntija Heini Korpelainen.
• Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta 6-10 jäsentä, sihteerinä arkkitehti Linda Wiksten.
Ammattipoliittiset asiat
• Ammattiasioiden toimikunta 6-10 jäsentä, sihteerinä pääsihteeri Paula Huotelin.
• Kilpailutoimikunta 6-10 jäsentä, sihteerinä kilpailuasiantuntija Mari Koskinen.
• Koulutus- ja tutkimustoimikunta 6-10 jäsentä, sihteerinä erityisasiantuntija Pia Selroos.
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 2021 jatkavat: MRL-työryhmä, Palkinto- ja mitalityöryhmä, Viestintätyöryhmä ja
Kiinteistötyöryhmä (Arkkitehtuuripoliittinen jaos), Tulevaisuusryhmä sekä Asumisen työryhmä.
Linjapapereita valmistelemaan nimetään työryhmät. Työryhmät vuonna 2021 on esitelty kohdassa 1.3.

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.
Liiton toiminnan kehittämiseksi tehdään palautekyselyjä.
1. ARKKITEHTUURIPOLIITTINEN TOIMINTA
SAFAn toiminta perustuu arkkitehtuuripoliittisiin näkemyksiin, joita on linjattu SAFAn strategia- ja
tulevaisuustyössä. Strategian painopisteistä erityisesti vaikuttavuus ja toimintavuoden Korjaaminen 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.
SAFA osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä ympäristöministeriön kanssa käynnistämän
Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkauttamiseen. SAFA tukee ja rohkaisee paikallisosastoja
aloitteellisuuteen alueellisten ja paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien käynnistämisessä,
laadinnassa ja päivittämisessä sekä järjestämään teemavuoteen liittyviä tilaisuuksia.
Alvar Aallon syntymäpäivänä 3.2. järjestetään vuoden ensimmäinen yleisötapahtuma yhdessä
Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto-säätiön kanssa.
Alvar Aalto mitalin jakamisesta vastaavat SAFA, Arkkitehtuurimuseo, Aalto-säätiö, Rakennustaiteen seura
sekä Helsingin kaupunki. Mitalin jakaminen on siirtynyt kesältä 2020 kevääseen 2021.
1.1 Rakennussuunnittelu
Rakennussuunnitteluun liittyvien kysymysten valmistelusta vastaavat hallituksen alaiset
rakennussuunnittelun sekä korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunnat, joka kokoontuvat
vuoden aikana 6-9 kertaa. Keskeinen osa toimikuntien vaikuttamistyötä on lausuntojen laatiminen
lakiehdotuksista, normeista, säädöksistä, standardeista ja RT-ohjekorttiehdotuksista. Kannanottojensa
pohjaksi toimikunnat perehtyvät ajankohtaisiin aiheisiin kutsumalla muun muassa asiantuntijoita alustajiksi
kokouksiinsa.
Vuonna 2021 rakennussuunnittelun toimikunnan työssä painottuvat asumiseen, ilmastonmuutokseen,
digitalisaatioon sekä kokeilu- ja kiertotalouteen liittyvät asiat. Muita tärkeitä aiheita ovat etenkin
maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus ja rakennusten hiilijalanjälki.
Korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunnan tehtäviin kuuluu muun muassa seurata alaa
erityisesti korjausrakentamisen ja rakennussuojelun näkökulmasta. Toimikunnan tulee myös edistää ja
osallistua julkiseen keskusteluun korjausrakentamisen ja rakennussuojelun ajankohtaisista kysymyksistä
valtakunnallisesti sekä alueellisesti yhteistyössä liiton paikallisosastojen kanssa.
Vuoden 2021 teema, korjaaminen, korostuu erityisesti korjausrakentamisen ja rakennusperinnön
toimikunnan työssä. Työssä painottuvat myös ilmastonmuutokseen, vähähiilisyyteen, digitalisaatioon ja
kiertotalouteen liittyvät asiat korjaamisen ja rakennusperinnön näkökulmasta sekä maankäyttö- ja
rakennuslain kokonaisuudistus.
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 2021 toimikuntatyön keskiössä
ovat asuminen ja maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus sekä arkkitehdin työnkuva

tulevaisuudessa. Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta ottaa aktiivisesti osaa alueidenkäytön suunnitteluun
liittyvään keskusteluun. Keskeisiä aiheita ovat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus, kiinteistö- ja
rakentamisalan digitalisaatio, kestävä suunnittelu ja täydennysrakentamiseen liittyvät erityiskysymykset.
1.3 Työryhmät
Tulevaisuusryhmä
Vuonna 2019 perustetun tulevaisuusryhmän tehtävänä on seurata ja koota kaupunkisuunnittelun,
rakentamisen, arkkitehtuurin ja arkkitehtikunnan tulevaisuuden kysymyksiin liittyviä tutkimuksia,
artikkeleita ja kannanottoja sekä koostaa kahdesti vuodessa lyhyt katsaus mahdollisine toimenpiteineen ja
lähteineen tärkeäksi katsomastaan näkökulmasta SAFAn hallitukselle ja liittovaltuustolle. Tulevaisuusryhmä
osallistuu myös strategian sekä vaikuttamisen tavoitteiden päivitystyöhön. Tulevaisuusryhmä antoi
ensimmäisen katsauksensa liittovaltuuston kevätkokouksessa ja antaa toisen katsauksensa keväällä 2021.
Palkinto- ja mitalityöryhmä
Palkinto- ja mitalityöryhmän tehtävänä on laatia hallitukselle esitykset muun muassa liiton kunniajäseniksi
ja itsenäisyyspäivän kunniamerkkien saajiksi, valmistella lausunnot kunniaprofessorien ja akateemikkojen
nimittämistä varten. Työryhmä valmistelee esitykset erilaisia huomionosoituksia varten, joista näkyvimpiä
ovat jäsenille haettavat itsenäisyyspäivän kunniamerkit.
MRL-työryhmä
MRL-työryhmä on perustettu 2018 maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta varten. Sen tehtävänä
on käsitellä uudistuksessa esiin nousevia kysymyksiä ja luoda SAFAn linjaukset lain uudistukseen. Työ jatkuu
vuoteen 2021.
Kiinteistötyöryhmä
Hallitus päätti vuoden 2020 lopussa perustaa Arkkitehtuuripoliittisesta jaoksesta erillisen
Kiinteistötyöryhmän. Sen puheenjohtajana toimii liiton hallituksen jäsen. Työryhmän tehtävänä on
valmistella hallitukselle liiton omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen hoitoa ja kehittämistä koskevia
asioita. Työryhmä käsittelee muun muassa hoitokuntien esitykset Oivalan ja Vähä-Kiljavan
toimintasuunnitelmiksi sekä budjetit. Toimintavuonna Kiinteistötyöryhmä valmistelee Vähä-Kiljavan rantaasemakaavan suunnittelupalvelun hankintaa toteutettavaksi vuoden 2022 aikana.
Asumisen työryhmä
Hallitus perusti vuonna 2019 Asumisen työryhmän vuodeksi 2020. Työryhmän tehtävänä oli pohtia
asuntosuunnitteluun liittyvien kysymysten huomioimista muun muassa Maankäyttö- ja rakennuslain
uudistuksessa ja topten korttien valmistelussa. Työryhmä jatkaa vielä 2021 ja valmistelee hallitukselle
asumiseen liittyviä kannanottoja.
Viestintätyöryhmä
Viestintätyöryhmän tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia viestintäteemoja ja auttaa suunnittelemaan
viestintää ja julkaisujen kehittämistä etenkin strategisella tasolla.
Linjapapereita valmistelevat työryhmät
Toimintavuonna jatketaan vuonna 2020 aloitettua Arkkitehtikoulutuksen linjapaperin laadintaa sekä
käynnistetään Arkkitehtuurikilpailujen linjapaperin laadinta.
2. AMMATTIPOLIITTINEN TOIMINTA
Ammatillisessa edunvalvonnassa vaikutetaan arkkitehtityön edellytysten parantamiseen, koulutusmäärien
ennakointiin Akavan edustajana opetushallituksen ennakointityöryhmässä sekä
pätevyydentoteamisjärjestelmien kehittämiseen.

Ajankohtaisia vaikuttamiskohteita vuonna 2021 ovat maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus,
selvitys rakennussuunnittelijoiden määrästä, arkkitehtien ja jäsenten täydennyskouluttautumisen
edistäminen. Tavoitteena on myös Apolin jalkauttamiseen liittyvä 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.
Vuoden aikana jatketaan yhteistyössä Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n kanssa alaan kohdistuvien COVID19 vaikutusten seuraamista uusimalla vuoden 2020 aikana kaksi kertaa toteutetun Korona-kyselyn ja
vaikuttamalla kyselyiden palautteen pohjalta. Toukokuussa päättyvän SAFAn mentorointipilotin toteutus
arvioidaan ja tehdään päätös mentorointitoiminnan saattamisesta osaksi liiton pysyviä jäsenpalveluita.
Laadukkaalla täydennyskoulutuksella vahvistetaan ammattikunnan valmiuksia alan tuleviin haasteisiin.
Jäsenistölle tiedotetaan ATLn kanssa yhteistyössä päivitetystä asiakirjasta Tekijänoikeuksista ja
käyttöoikeuksista arkkitehtuurin alalla.
Jäsenistölle järjestetään kuudetta kertaa maksuton Ammattipäivä, joka toteutetaan webinaarina.
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, kilpailulliset
neuvottelumenettelyt, rinnakkaistoimeksiannot ym.). Laaditaan tilaajille suunnattu ohjeistus eri
hankintamenettelyihin ja tuotteistuksen yhteydessä kartoitetaan, mitä palveluja SAFA voi niihin tarjota.
Pilotoidaan EKO-SAFAn kanssa laadittuja, kilpailuehdotusten arviointiin soveltuvia kestävyyskriteerejä
käytännössä.
Käynnistetään arkkitehtuurikilpailuja koskevan linjapaperin laadinta.
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.
Toimikunta valmistelee hallitukselle esityksen SAFAn apurahojen jakamiseksi ja osallistuu osaltaan vuoden
aikana laadittavan SAFAn Osaamisen ja koulutuksen -linjapaperin valmisteluun ja seuraa SAFAn
mentorointipilotin toteutusta. Toimikunta toteuttaa kuluvan vuoden aikana opiskelijakyselyn etäopiskelun
vaikutuksista opiskeluun ja opintoihin.
Koulutus
Liiton oman koulutustoiminnan painopisteinä ovat täydennyskoulutus ja pätevyydet. Niitä koskeviin
kysymyksiin vaikutetaan aktiivisesti niin kansallisesti kuin kansainvälisesti kaikilla koulutustasoilla. Liiton
täydennyskoulutuksella tähdätään jäsenistön ammatillisen pätevyyden ylläpitoon ja kehittämiseen.
Tavoitteena on myös vahvistaa edelleen jäsenistön täydennyskoulutusaktiivisuutta.

Vakiintunutta yhteistyötä arkkitehtikoulujen kanssa jatketaan koulutuksen ajankohtaisissa kysymyksissä,
kuten rakennussuunnittelun koulutus Suomessa, arkkitehtikoulutuksen resurssit ja arkkitehtikoulujen
sisäänottomäärät. Vuoden aikana arvioidaan edellytyksiä käynnistää vastavalmistuneiden arkkitehtien
täydennyskoulutusohjelma ARK-pro arkkitehdin ammattipolku -pilotti.
Liiton täydennyskoulutuksista merkittävä osa järjestetään yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
Täydennyskoulutuksessa huomioidaan erityisesti alan ajankohtaiset aiheet, hankkeet ja jäsenistölle
toteuttujen täydennyskoulutuskyselyn palautteet. Vuoden aikana järjestetään 6. kertaa koko jäsenistölle
suunnattu maksuton täydennyskoulutustapahtuma Ammattipäivä. Liiton kaikki koulutukset tarjotaan
etäosallistumismahdollisuudella.
Arkkitehtipäivät järjestetään Helsingissä 7.5.2021. Tilaisuuden muotoa pyritään kehittämään siten, että
päivät pystytään järjestämään huolimatta koronatilanteesta. Niiden yhteydessä jaetaan SAFA-palkinto
tunnustuksena kunnalle, yhteisölle tai yritykselle, nuoren arkkitehdin Wuorio-palkinto parhaasta
diplomityöstä 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. Arkkitehtien osaamista tuodaan esille
myös käyttämällä SAFAn julkaisuissa jatilaisuuksissa tutkijoita asiantuntijoina. 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. Toimintavuonna seurataan
erityisesti korjausrakentamiseen liittyvää tutkimusta.
Arkkitehtuurin opetusta antavien yliopistojen kanssa jatketaan arkkitehtuurintutkimuksen päivien
järjestämistä ja tieteellisen verkkojulkaisun julkaisua. SAFA on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.
SAFA järjestää yhteistyössä Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n ja Maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys
MTR:n kanssa syksyltä 2020 siirtyneen 17. kansainvälisen ACUUS -konferenssin Deep Inspirations 3.-4.2021
virtuaalikonferenssina.
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. SAFA osallistuu
muiden pätevyyslautakuntien toimintaan nimeämällä edustajia lautakuntien jäseniksi.
Arkkitehtuurikasvatus
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 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 2020 lopulla
1161. 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. OSASTO- JA OPISKELIJATOIMINTA
4.1 Ala- ja paikallisosastot
SAFAn toiminnan perusta on 13 aktiivista paikallisosastoa, joihin jäsenet kuuluvat automaattisesti
asuinpaikkakuntansa mukaan, sekä kuusi eri teemojen ympärille järjestäytynyttä alaosastoa.
Paikallisosastojen apuna toimivat SAFAn paikallisasiamiehet Oulussa, Tampereella ja Turussa.
Paikallisasiamiesten ensisijaisina tehtävänä on edistää arkkitehtuurin ja ammattikunnan näkyvyyttä,
yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä ammattikunnan toimintaedellytyksiä. He huolehtivat alueen
yhteiskunta- ja mediasuhteista yhteistyössä paikallisosaston kanssa sekä yhteistyön kehittämisestä alueen
muiden järjestöjen kanssa.
Osastojen vastuuhenkilöiden kanssa järjestetään ala- ja paikallisosastotapaaminen kaksi kertaa vuodessa.
Osastoja kannustetaan aktiiviseen tiedottamiseen ja SAFAn sekä Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen
viestintäkanavien hyödyntämiseen viestinnässään. Vuonna 2020 aloitettu osastojen omien verkkosivujen
siirtäminen safa.fi -sivustolle saatetaan päätökseen.
Osastojen yhteisen tapahtumapäivän järjestämistä lokakuussa Maailman arkkitehtuuripäivänä jatketaan.
SAFAn myöntämän kiinteän tuen ja projektiavustusten lisäksi paikallisten tapahtumien järjestämistä
tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön jo seitsemän kertaa alueelliseen arkkitehtuuritoimintaan
myöntämän avustuksen turvin. Noin 40 000 € suuruisen avustuksen turvin on saatu toteutettua vuosittain
20–30 yleisötapahtumaa tai -hanketta. SAFA hakee valtionavustusta edelleen vuodelle 2021.
Osastot on esitetty liitteessä 1 ja niille myönnettävät tuet jakoperusteineen liitteessä 4.
4.2.Opiskelijatoiminta
Opiskelijatoiminnassa kehitetään vuonna 2021 erityisesti viestintää sekä jäsenrekrytointia sekä uusien
opiskelijoiden, että valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osalta.
Opiskelijavastaava toimii opiskelijoiden yhteyshenkilönä sekä vastaa liiton opiskelijatoiminnasta ja sen
kehittämisestä. SAFAn toimintaa esitellään jokaisessa arkkitehtikoulussa syksyllä uusille opiskelijoille. Myös
kansainvälisille opiskelijoille järjestetään esittelyitä mahdollisuuksien mukaan.
Vuoden alussa opiskelijavastaava avaa kommunikaatio yhteyden kiltojen ja O-SAFAn välille. Uutena
ryhmänä luodaan AO-viestintä chatti, johon kootaan kiltojen ja O-SAFAn viestintävastaavat. Lisäksi killat, OSAFAn johtokunta ja liittovaltuuston opiskelijaedustajat tuodaan yhteen SAFAn AO-foorumissa. Tilaisuus
varaudutaan järjestämään etätapahtumana. Viikonlopun aikana verkostoidutaan, perehdytään SAFAn ja
muiden toimijoiden toimintaan ja sovitaan yhteisen toiminnan pelisäännöt alkaneelle vuodelle.
Valtakunnallisen arkkitehtiopiskelijatoiminnan kulmakiviä ovat lisäksi Kesä-Kiljava, syksyisin järjestettävät
AO-päivät (vuonna 2021, yhä Otaniemessä) sekä Arkkitehtiopiskelija-lehti, jota lähdetään yhteistoimin
uudistamaan.
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 opiskelijatoimintaa suoraan
jatkamalla kiltayhteistyösopimuksia. Kiltasopimusten mukaan killat laativat SAFAn au-lehteen artikkeleita,
joilla pyritään lisäämään valmistuneiden ja opiskelijoiden välistä keskustelua.
5. VAIKUTTAMINEN, VIESTINTÄ JA JULKAISUT
5.1 Vaikuttaminen
Liiton strategian mukaan SAFA on vahva vaikuttaja. Liiton yhteiskunnallinen vaikuttaminen on proaktiivista,
johdonmukaista ja vuorovaikutteista. SAFA on keskustelun käynnistäjä - suomalainen keskustelu

rakennetusta ympäristöstä on vireää, monipuolista ja laadukasta. SAFAn jäsenet toimivat keskustelun
avaajina ja osallistuvat siihen aktiivisesti.
Vuoden 2021 vaikuttamisviestinnässä korostuu edelleen maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen.
Toisena kärkenä on vuoden teema, Korjaaminen. Keskustelun herättäjinä toimivat asiantuntijoiden
kirjoitukset SAFAn eri julkaisuissa, kannanotot ja sidosryhmätapaamiset. Huhtikuussa 2021 pidettäviä
kunnallisvaaleja varten laaditaan Kuntavaalitavoitteet.
Toimintavuonna ryhdytään julkaisemaan, noin neljä kertaa vuodessa, uutiskirjettä päättäjille, medialle ja
tärkeimpien sidosryhmien edustajille.
Yhteistyö Arkkitehtitoimiston Liitto ATL:n ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen kanssa jatkuu tapahtumien
sekä Apolin jalkauttamisen osalta. SuomiAreenalle osallistutaan kesällä 2021 yhdessä Arkkitehtuurin
tiedotuskeskuksen ja ATL:n kanssa.
Liiton uuden strategian mukaisesti laaditaan erilliset “SAFAn vaikuttamisen tavoitteet”, nk. linjapaperi.
Strategiatyössä esiin nousseita vaikuttamisen teemoja ovat MRL-uudistuksen lisäksi muun muassa
ilmastoviisas rakentaminen ja aktiivinen toiminta ilmastokriisin ehkäisemiseksi, arkkitehtien
koulutusmäärien nostaminen sekä arkkitehtuurikilpailut ja muut laatuun perustuvat hankinnat ensisijaisina
hankintamuotoina. Jatkossa strategian sekä vaikuttamisen tavoitteiden päivitystyöhön osallistuu myös
SAFAn tulevaisuusryhmä.
Ala- ja paikallisosastot vaikuttavat omilla alueillaan ottamalla kantaa ajankohtaisiin paikallisiin hankkeisiin
sekä järjestämällä yleisölle ja medialle suunnattuja tapahtumia.
5.2 Viestintä
Vuoden aikana laaditaan sisältöstrategia jatkona 2020 toteutetulle julkaisuskenaariotarkastelulle.
Sisältöstrategiassa kirkastetaan SAFAn eri viestintäkanavien roolit, tavoitteet ja painopisteet sekä
julkaisutiheys, ja määritellään viestinnän sävyt. Sparrauskumppaniksi haetaan alaa tunteva
yhteistyökumppani. Työtä laajennetaan viestintästrategiaksi liiton taloustilanteesta riippuen joko syksyllä 21 tai keväällä -22.
Vuoden teema, Korjaaminen, näkyy toimintavuonna SAFAn printti- ja verkkojulkaisuissa kirjoituksina.
Safa.fi -verkkosivuston kehittämistä jatketaan. Ala- ja paikallisosastojen omien verkkosivujen julkaisu
osoitteessa safa.fi saatetaan loppuun.
Tapahtumaviestinnässä painottuvat toukokuussa Helsingissä järjestettävä Arkkitehtipäivät siellä jaettavine
SAFA-, Wuorio- ja Otto-Iivari Meurman -palkintoineen sekä lokakuussa julkistettava Arkkitehtuurin
Finlandia -palkinnon jako Maailman arkkitehtuurin päivänä. Helmikuussa ollaan mukana yhdessä
arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen, Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto -museon ja Designmuseon kanssa
järjestettävässä Arkkitehtuurin viikossa, joka näkyy eri tahojen järjestäminä arkkitehtuurin ja muotoilun
tapahtumina. Koronatilanteesta riippuen Arkkitehtipäivät varaudutaan järjestämään joko etä- tai
hybriditapahtumana.
Jo vuoden 2020 lopulla käynnistetään SAFAn jäsenyyden palvelupolun tarkastelu, jonka pohjalta kehitetään
myös SAFAn jäsenpalvelujen viestintää.
Sähköinen jäsentiedote lähetetään kaksi kertaa kuukaudessa ja yksittäisiä liiton toimintaan liittyviä
uutiskirjeitä lähetetään tarpeen mukaan. Vaikuttajauutiskirjettä ryhdytään lähettämään muutaman kerran
vuodessa kiinteistö- ja rakennusalan ja poliittisille päättäjille, medialle ja muille tärkeille sidosryhmille.
Some-viestintää toteutetaan suunnitelmallisesti neljässä eri kanavassa: Facebook, Twitter, Instagram ja
LinkedIn. Some-viestinnän suunnitelmallisuuden parantamiseksi otetaan käyttöön Meltwaterin sosiaalisen
median hallintatyökalu.
Viestinnän harjoittelija täydentää tiedotustiimiä.
Vuonna 2021 jaettavat apurahat, avustukset, palkinnot ja kunniamerkit esitellään liitteessä 4.
5.3 Julkaisut
Liiton painettuja julkaisuja ovat Arkkitehti-lehti, Arkkitehtiuutiset sekä Arkkitehti-lehden liitteenä jaettava
Arkkitehtuurikilpailuja-lehti. Omaan Kotiin -julkaisun muuttamista verkkojulkaisuksi selvitetään edelleen.
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, Instagram ja LinkedIn) sekä verkkosivujen blogipalsta. Arkkitehti-lehden ja
Arkkitehtiuutisten tilaushintoja korotetaan kustannusten nousua vastaavaksi.
Julkaisujen rooleja, painotuksia ja ilmestymistiheyttä täsmennetään vuoden aikana toteutettavassa
viestintästrategiassa. Julkaisuskenaarioiden ja liiton talouden tarkastelun pohjalta hallitus päätti
toimintavuonna 2021 julkaista viisi Arkkitehti-lehden numeroa ja yhdeksän Arkkitehtiuutisten numeroa.
Arkkitehti-lehti 2021
Arkkitehti-lehti on vuonna 2020 toiminut suurimman osan vuodesta poikkeustilanteessa ja lehteä on
toimitettu ja työstetty pääosin etätyönä. Resursseja on keskitetty perustoimintaan. Uusien verkkosivujen
myötä toimintamalliksi vuoden aikana on vakiintunut, että kaikki lehdissä oleva sisältö julkaistaan
luettavaksi verkkoartikkeleina. Erillisten verkkoartikkeleiden tuotantoa on kokeiltu ja pilotoitu.
Kokemuksena kuitenkin on, että verkkosivuston ylläpito ja verkkoon liittyvää toimitustyö sekä lehden
sosiaalisen median viestintä on jonkin verran lisännyt rutiinityötä. Vuoden 2021 aikana tämä toiminnan
taso on nähty mahdolliseksi pitää ennallaan.
Lehti ilmestyy painettuna vuonna 2021 5 kertaa. Uudelle näköislehtien verkkoalustalle pyritään 2021 aikana
siirtämään myös 1950-lukua vanhempia näköislehtien numeroita, huomioiden kuitenkin Kansalliskirjaston
jo digitoidut kokoelmat.
Vuoden alussa 2021 lehdessä aloittaa uusi päätoimittaja. Uuden päätoimittajan johdolla lehden
tulevaisuudensuunnitelmia, sekä roolia ja osuutta SAFAn julkaisu- ja viestintätoiminnan kokonaisuudessa
määritellään tarkemmin SAFAn viestintästrategian laatimisen yhteydessä.
Lisäksi vuodelle 2021 halutaan varata projektiresursseja ark.fi -verkkosivujen tarveharkintaiseen
jatkokehitykseen, jotta pienet muutokset olisivat jatkuvasti mahdollisia, esimerkiksi mahdolliset laajemmat
hakutoiminnot tai muutoksia pääsivuston rakenteeseen, tilausjärjestelmään tai muihin
käytettävyystoimintoihin. Näin etenkin, jos vuoden 2021 aikana verkkosisältöjä päätetään lisätä, tarvitaan
myös muokkauksia etusivun rakenteeseen.
Kilpailuliite
Arkkitehtuurikilpailuja-liite ilmestyy lehden liitteenä 4 kertaa 2021. Liitteen toimituksesta vastaavat
projektikoordinaattori Pipsa Penttinen ja ARK:n toimitus.
Arkkitehtiuutiset au
Arkkitehtiuutiset au on jäsenistöä ja sidosryhmiä palveleva ajankohtainen uutis- ja jäsenlehti. Lukijakuntaan
kuuluu myös kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisia. Lehti ilmestyy toimintavuonna 9 kertaa. Vuoden
aikana laaditaan viestintästrategia, jatkona 2020 toteutetulle julkaisuskenaariotarkastelulle, jonka pohjalta
kirkastetaan SAFAn eri viestintäkanavien roolit. Haastattelusarja alan vaikuttajista jatkuu. Sarjaa
täydennetään henkilökuvasarjalla eri tehtävissä ja ajankohtaisissa hankkeissa toimivista arkkitehdeista.
Artikkeleita vuoden teemasta, kolumneja, pääkirjoituksia ja haastatteluja jaetaan aktiivisesti myös
verkkosivuilla ja somekanavissa. Sisällön suunnittelussa otetaan huomioon myös “Korjaaminen” SAFAn
toiminnan 2021 erityisteemana.
SAFAn jäsenyyden palvelupolun tarkastelun pohjalta selkeytetään myös au:ssa jäsenviestintää.
TARin työelämäuutisista viestintä aktivoidaan.
au jatkaa some-näkyvyyttä omalla Twitter-tilillään, pyrkien edelleen kasvattamaan seuraajien määrää.
Arkkitehtiuutiset julkaistaan myös näköislehtenä verkossa ja sieltä löytyy myös vanhojen lehtien arkisto.
Lehden ilmettä uudistetaan maltillisesti. Ilmoitustuotot muodostavat lehden taloudellisen perustan.
Ilmoitusmyyntiä edistäviä kumppanuussopimuksia jatketaan.
Verkkosivut
www.safa.fi -sivuston kehittämistä jatketaan.

Architectural Research in Finland
Tieteellisten seurain Journal-palvelimella toimiva JUKO-luokiteltu tieteellinen verkkojulkaisu, jossa
julkaistaan arkkitehtuurintutkimuksen päivillä esiteltyjä artikkeleita.
https://journal.fi/architecturalresearchfinland
5.4 Viestintätyöryhmä
Työryhmän tehtävänä on seurata ajankohtaisia SAFAn viestintäasioita ja tärkeimpiä kehityshankkeita sekä
tukea tiedotusta. Viestintätyöryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa.
6. 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 periaatteet sisämarkkinoilla muun muassa
pätevyyksien toteamisen, ammatin harjoittamisen oikeuksien ja julkisten hankintojen osalta. Näihin liittyvät
koulutuksen sisältö ja laajuus, täydennyskoulutus- ja pätevyydentoteamisjärjestelmät sekä
hankintamenettelyjen pelisäännöt.
Osana kv-toimintaa on seurata ja osallistua alan toimintaedellytyksiä ja kysyntää vahvistavien EUn
arkkitehtuuria koskevien ohjelmien sekä julkilausumien laatimiseen kansainvälisten yhteistyökumppanien
kautta.
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 vaikuttamistyö
laadukkaan ja kestävän elinympäristön edistämiseksi erilaisissa hankkeissa ja tapahtumissa. ACE julkaisee
verkkosivuillaan eurooppalaisia Arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia sekä vaikuttaa Euroopan Komissioon
korkealaatuisen elinympäristön ja arkkitehtuurin huomioimiseksi sen ohjelmissa ja julkilausumissa.
ACE julkaisee toimintavuonna Sector Study -toimialakatsauksen, mikä sisältää myös SAFAn jäsenistöltä
kerättyä tietoa.
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. Toimintavuoden agendalla on Venetsian Arkkitehtuuribiennalessa
toukokuussa järjestettävä pohjoismainen tapahtuma sekä Kööpenhaminassa 2023 järjestettävä UIAn
kongressi. Lisäksi agendalla on mahdollisen yhteispohjoismaisen verkossa julkaistavan
arkkitehtuurijulkaisun kehittäminen.
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 2018–2021 seuraavaan UIAn maailmankongressiin saakka (2021 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
7. PROJEKTIT JA KEHITTÄMINEN
7.1 Strategiatyö
Liittovaltuusto hyväksyi syyskokouksessa 2019 liiton strategian päivityksen.
Strategian 2013-2017 hyväksynnän yhteydessä (5/2013) päätettiin strategia tuoda vuosittain
liittovaltuuston syyskokoukseen arvioitavaksi Toiminta- ja 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.
SAFAn liittovaltuusto päätti kevätkokouksessaan elokuussa 2020 Tulevaisuusryhmän strategiatarkastelun
yhteydessä tuoda strategian seuraavan kerran tarkasteluun liittovaltuuston kevätkokouksessa 2021.
7.2 Julkaisutoiminnan hankkeet
Safa.fi -sivuston ja ark.fi -sivuston kehittämistä jatketaan käyttäjäpalautteen pohjalta.
SAFAn oma mentoritoiminta
Toukokuussa päättyvän SAFAn mentorointipilotin toteutus arvioidaan ja tehdään päätös
mentorointitoiminnan saattamisesta osaksi liiton pysyviä jäsenpalveluita. Mentoritoiminnan
käytännöntoteutuksesta vastaa liiton toimisto ja sen seuraamisesta ja kehittämisestä koulutus- ja
tutkimustoimikunta.
6.6 Kiinteistöjen kehittäminen
Oivalan kiinteistön ylläpitoa ja korjaamista jatketaan korjausstrategian ja pitkäaikaisen ylläpito- ja
hoitosuunnitelman mukaan. Vuonna 2021 pidetään korjaamisessa välivuosi. Vähä-Kiljavan Kasinolla ja
majoitusrakennuksessa tehdään vuonna 2018 laaditun kuntoarvion pohjalta ensisijaisiksi todetut
korjaustoimenpiteet. Korjauksiin käytetään Natura-alueen suojelusta saatua korvausta ja ELY-keskukselta
saatua avustusta. Vähä-Kiljavan vuokrausastetta pyritään nostamaan kunnostamalla lyhytaikaiseen
vuokraukseen käytettäviä tiloja.
7. SAFAN TALOUS JA HENKILÖRESURSSIT
Liiton talous perustuu pääosin jäsenmaksuihin, joiden osuus tuloista on 48,7 %. Julkaisutoiminnan tuottojen
osuus SAFAn kaikista tuotoista on 21,8 %. Loppuosan liiton tuotoista muodostavat kilpailu-, koulutus- ja
projektitoiminnan tuotot, palvelujen myynti sekä vuokraus- ja sijoitustoiminnan tuotot.
Henkilöstökulut (40,7 %) ovat suurin yksittäinen kuluerä, julkaisutoiminnan muiden kulujen osuus on 20 %.
Loppuosa kuluista koostuu kokous- ja matkakuluista, vuokrista sekä projektitoiminnan, koulutuksen ja
kilpailutoiminnan kuluista.
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 2021.

7.1 Omaisuus
SAFAn kiinteistöt
Arkkitehtuuripoliittisesta jaoksesta itsenäiseksi työryhmäksi perustettavan kiinteistötyöryhmän tehtävänä
on valmistella hallitukselle liiton omistamien kiinteistöjen ja huoneistojen hoitoa koskevia asioita.
Kiinteistötyöryhmän puheenjohtajana toimii liiton hallituksen jäsen.
Oivalan ja Vähä-Kiljavan kiinteistöjen pitkän aikavälin kehittämistyötä jatketaan tavoitteena kiinteistöjen
talouden ja toiminnan kehittäminen paremmin jäsenkuntaa palvelevaksi. Oivala liitetään toimintavuonna
Villingin vesiosuuskuntaan.
Villa Oivalan käyttöastetta pyritään lisäämään aloittamalla vuokrakausi kesäkuun alussa. Oivalan kiinteistön
ylläpitoa ja korjaamista jatketaan korjausstrategian ja pitkäaikaisen ylläpito- ja hoitosuunnitelman mukaan.
Villa Oivalan 100-vuotisjuhlien lähestyessä (2024) on ryhdytty valmistelemaan huvilan historiikin laatimista.
Vähä-Kiljavan Kasinolla ja majoitusrakennuksessa tehdään vuonna 2018 laaditun kuntoarvion pohjalta
ensisijaisiksi todetut korjaustoimenpiteet.
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 toimintavuonna 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.
Toimisto organisoidaan vastaamaan uuden strategian mukaisia toiminnan painopistealueita.
SAFAn toimiston henkilökunta joulukuussa 2020
Hallinto / jäsen- ja toimistopalvelut
Pääsihteeri Paula Huotelin
Pääkirjanpitäjä Hannele Hakomäki
Järjestösihteeri Marja Mesilä
Siviilipalvelusmies Jaakko Hippinen (28.8.2020 saakka)
Julkaisut ja tiedottaminen
Päätoimittaja Mika Savela, Arkkitehti-lehti
Toimitussihteeri Essi Oikarinen, Arkkitehti-lehti
Taittajat Susanna Raunio, Tuuli Häggman, Arkkitehti-lehti (ostopalveluina).
Kaarina Tammisto, Arkkitehtuurikilpailuja-lehti (ostopalveluina)
Päätoimittaja Paula Huotelin (oto), Arkkitehtiuutiset
Toimitussihteeri Anne Haatainen, Arkkitehtiuutiset
Projektikoordinaattori Pipsa Penttinen, Tapahtumat, Arkkitehtuurikilpailuja-lehti,
Arkkitehtuurikilpailuviestintä
Julkaisusihteeri Erja Virtala
Tiedottaja Päivi Virtanen, viestintä ja verkkosivut
Viestintäharjoittelija Mette Turtola (10.2. -21.8.2020)
Viestintäharjoittelija Anni Varis (18.8.2020 alkaen)

Koulutus, tutkimus
Erityisasiantuntija Pia Selroos
Opiskelijavastaava Emma Savela (31.8.2020 saakka)
Opiskelijavastaava Aino Hautala (1.8.2020 alkaen)
Erityisasiantuntija Heini Korpelainen
MRL-uudistamistyö, rakennussuunnittelu
Erityisasiantuntija Heini Korpelainen, varsinainen jäsen
Erityisasiantuntija Pia Selroos, varajäsen
Kilpailutoiminta
Kilpailuasiantuntija Mari Koskinen
Projektikoordinaattori Pipsa Penttinen
Europan
Pääsihteeri Mari Koskinen
Avustavat tehtävät (osa-aikaiset)
Riina Behl, Arkkitehtiuutiset
Stella Vahteristo, Arkkitehti -lehti
Linda Wiksten, Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta
Paikallisasiamiehet
Oulu: Pia Krogius
Tampere: Kasmir Jolma
Turku: Tiltu Nurminen

LIITE 1: SAFAn jäsenet lokakuussa 2020 (suluissa lokakuu 2019)
Jäsenet
-1989
1979-1988
1969-1978
1957-1968
1951-1956
1952yhteensä

kpl
110
519
624
754
377
668
3052

Opiskelijat
Oulun yliopisto
Aalto yliopisto
Tampereen Yliopisto
ulkomailla
yhteensä

kpl
171 (173)
191 (183)
180 (186)
15 (14)
557 (556)

alle 31 v (119)
31-40 v. (500)
41-50 v. (653)
51-62 v. (756)
63-68 v. (409)
yli 68 v. (615)
yhteensä (3052)

(10/2020)

Varsinainen jäsen Opiskelijajäsen

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
yhteensä
Alaosastot
CAD-SAFA
VATA-SAFA
Yrittäjä-SAFA
EKO-SAFA
Rakennusperintö SAFA
O-SAFA
yhteensä

yhteensä

3053

557

3608

(3631)

1922
70
47
56
48
24
68
14
204
34
40
260
190
76
3053

263
3
4
8
5
2
4
1
107
2
3
134
14
7
557

2185
73
51
64
53
26
72
15
311
36
43
394
204
83
3610

(2202)
(74)
(28)
(62)
(55)
(24)
(73)
(14)
(324)
(37)
(45)
(376)
(206)
(88)
(3631)

242
143

49
22
197
88
56
304
541

273
165
22
436
268
340
1701

(291)
(161)
219
(372)
(219)
(291)
(1522)

348
212
36
1178

(206)

Liite 2: SAFAn vuosimaksu ja opiskelijajäsenmaksu 2021
Varsinaiset jäsenet
Vuosimaksu on 495 euroa.
Laskutus neljässä tasasuuressa erässä, eräpäivät 15.2.2021, 17.5.2021, 25.8.2021 ja 15.11.2021
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 Arkkitehtiuutisten kustannuksista. Laskutus yhdessä erässä, eräpäivä 15.2.2021.
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 jäsenyyttä
varsinaisena jäsenenä valmistumisen jälkeen. Ulkomailla 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 371,25 euroa. Puolisoalennus myönnetään
vain täydestä jäsenmaksusta ja vastavalmistuneiden jäsenmaksuista.
Vuonna 2019/2020 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)
Muut vuosimaksualennukset
Seuraavia alennuksia haetaan kirjallisesti lomakkeella, jonka voi tulostaa liiton verkkosivuilta 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. Jäsen
vapautetaan jäsenmaksusta hänen täytettyään 85 vuotta.
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 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 2021
Maksutyyppi

Eur/v.

Puolisojäsenalennus (ei ARK)

Täysimääräinen vuosimaksu
Uusi jäsen, 1. vuosi
Ulkomailla asuva

495,00
371,25
371,25

371,25

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

123,75
247,50
371,25

(v. 2020 valmistuvat)
123,75
247,50

Eläkeläinen

123,75

0

Opiskelija/valmistumisvuosi

24,75

Opiskelija,
11 v. opiskellut

123,75

13 v. tai pidempään opiskellut

247,50

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

247,50
123,75

Työtön/lomautettu
ansiosidonnaisella päivärahalla
peruspäivärahalla

247,50
123,75

LIITE 3: Matka- ja päivärahakorvaukset sekä kokouspalkkiot 2021
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 ala- ja
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.
Liite 4: apurahat, palkinnot, kunnianosoitukset ja avustukset 2021
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 Eliel Saarisen rahasto, jonka tarkoituksena on myöntää
apurahoja, harjoittaa ja tukea julkaisutoimintaa, järjestää ja rahoittaa kilpailuja, hankkia suunnitelmia ja

lausuntoja sekä ryhtyä muihin toimiin tukeakseen Helsingin kaupungin rakennustaiteellista kehitystä,
erityisesti silmälläpitäen asemakaavallisia seikkoja ja Eliel Saarisen perustavaa laatua olevaa työtä.
Esityksen SAFAn hallitukselle vuoden 2021 apurahojen jakamiseksi valmistelee koulutus- ja
tutkimustoimikunta.
Palkinnot
SAFA-palkinto jaetaan 48. kerran vuoden 2021 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 18. 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 2021
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 2021 kansainvälisenä
Arkkitehtuurin päivänä 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 2021 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 ammatilliseen tai yleiseen kulttuurityöhön. Kyseessä voi
olla myös yksittäinen arkkitehtuuriteko.
SAFAn hallitus esittää vuosittain myönnettäväksi itsenäisyyspäivän kunniamerkkiä ja Akavan ansiomerkkiä
muutamille 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. Opetusja kulttuuriministeriöltä on haettu alueellisen arkkitehtuuritoiminnan edistämiseen 45 000 euroa. Päätös
avustuksesta saataneen helmikuussa.

Kiinteä tuki jaetaan seuraavasti :
Alaosastot:
Eko-Safa
Vata-Safa
Rakennusperintö-Safa
Yapa-Safa
O-Safa
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

1.300
1.300
1.300
1.300
1.300

2.750
2.750
2.200
2.200
2.200
2.200

3.300
2.750
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 matkayms. kuluihin.
Avustukset opiskelijatoimintaan
Opiskelijatoiminnan tukemiseen varataan vuonna 2021 yhteensä 10 500 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 (5 700 euroa) varataan julkaisuihin, SAFA-infotilaisuuksiin ja
muihin opiskelijatoiminnan tarpeellisiin kuluihin.

SAFAn tulo- ja menoarvio 2021, erillinen liite

