SAFAn vuosimaksu ja opiskelijajäsenmaksu 2021
Varsinaiset jäsenet
Vuosimaksu on 495 euroa.
Laskutus neljässä tasasuuressa erässä, eräpäivät 15.2.2021, 17.5.2021, 25.8.2021ja 15.11.2021,
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 Arkkitehtiuutisten kustannuksista. Laskutus yhdessä erässä, eräpäivä 15.2.2021,
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 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. Alennus lasketaan aina täydestä jäsenmaksusta 495€.
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.

Osa-aika eläkkeelle siirtynyt jäsen maksaa kahdesta erästä -75%:lla alennettua jäsenmaksua ja kahdesta
erästä normaalin maksun. Yhteensä vuodessa 309,38€.
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 1.1.2020 alkaen.
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
371,25
371,25

371,25

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

123,75
247,50
371,25

(v. 2021 valmistuvat)
123,75
247,50

Eläkeläinen
Osa-aika eläkeläinen

123,75
309,38

0

Opiskelija/valmistumisvuosi

24,75

Opiskelija,
11 v. opiskellut

123,75

13 v. tai pidempään opiskellut

247,50

Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla

123,75

Työtön/lomautettu
ansiosidonnaisella päivärahalla
peruspäivärahalla

247,50
123,75

