Visio 2035
Suomalaiset arkkitehdit kehittävät maailmanluokan ratkaisuja
kestävän rakennetun ympäristön luomiseksi ja vaalimiseksi.
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3 Osaava SAFA
SAFA mahdollistaa elinikäisen oppimisen
muuttuvissa rooleissa toimiville arkkitehdeille

2 Vaikuttava SAFA
SAFA on vahva vaikuttaja ja keskustelun käynnistäjä joka
viestinnällään parantaa jäsentensä toimintaedellytyksiä sekä
edistää kestävän rakennuskulttuurin ja yhteiskunnan luomista

Yhteinen SAFA
SAFA on arkkitehtien monipuolinen yhteisö, jonka toiminta
on houkuttevaa ja tarjoaa arvokkaita verkostoja

3.1

Vaikuttavissa
rooleissa

3.2

Kehittyvä
osaaja

2.1

Vahva vaikuttaja

2.2

Keskustelun
käynnistäjä

1.1

Houkuttelevaa toimintaa

1.2

Monialaiset verkostot

1.3

Uudistuva organisaatio

SAFAn missio

SAFAn ammattieettiset periaatteet

SAFAn säännöt

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

1 § Arkkitehti...

2 § Arkkitehtiliiton tarkoituksena on...

• edistää kestävän, toimivan ja kauniin elinympäristön toteutumista ja säilymistä.
• kunnioittaa rakennustaidetta, rakennetun ympäristön kerroksellisuutta
ja kulttuuriympäristön arvoja.
• pyrkii ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävään elinympäristöön.
• pyrkii parantamaan rakentamisen ja ympäristön laatua.

• edistää arkkitehtuuria osana luovaa suomalaista kulttuuria ja
taloutta sekä kasvattaa yhteiskunnallista kiinnostusta arkkitehtuuriin,
• sekä tukea ja kannustaa jäseniaan toteuttamaan ihmisen
ympäristösuhteita eheyttävän ja yhdyskuntarakenteita
parantavan rakennustaiteen tavoitteita.

1 Yhteinen SAFA
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SAFA on arkkitehtien monipuolinen yhteisö, jonka toiminta
on houkuttelevaa ja tarjoaa arvokkaita verkostoja
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1.1

SAFAsta ja sen jäsenpalveluista helposti lähestyttäviä ja yhä houkutteleva.
TOIM E NPIT E ITÄ

Osaava
SAFA

1.1.1 SAFA jäsenen silmin

1.1.2

Kartoitetaan SAFAn jäsenyyden
palvelupolku, tunnistetaan
ongelmakohdat ja tehdään
korjaavat toimenpiteet.
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Vaikuttava
SAFA

Houkuttelevaa toimintaa

1.2

Tehdään liiton toiminnasta
lähestyttävämpää

1.1.3

Etsitään tavat viestiä liiton
toiminnasta ja edunvalvontasaavutuksista jäsenistölle.
Uudistetaan jäsenten valinta
toimielimiin avoimemmaksi.

Uusia, sitoutuneita
toimijoita
Parannetaan
luottamushenkilöiden
toimintamahdollisuuksia ja
sitoutumista perehdyttämisellä
ja koulutuksilla.

SAFAn kautta monialaiset verkostot
SAFAn tapahtumista aukeavat monialaiset ammatilliset verkostot.
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Yhteinen
SAFA

TOIM E NPIT E ITÄ

1.2.1

Tietoa ja oppia avoimesti yhdessä
Kehitetään SAFAn tapahtumia kiinnostavammiksi meitä lähellä
oleville ammatttiryhmille. Kehitetään tapahtumista yhä
arvokkaampi osa SAFAn palveluja.

1
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

1.3

Uudistuva organisaatio
SAFAn organisaatio toimii tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.
TOIM E NPIT E ITÄ

1.3.1

Organisaation tarkastelu
SAFAn organisaation
ajanmukaisuuden ja
tarkoituksenmukaisuuden
tarkastelu, ja näiden mukainen
uudistaminen tarvittaessa.

1.3.2

Mahdollisuuksia luovat tilat ja talous
Tasapainotetaan liiton toimintatalous.
Toimitilojen valinnassa painotetaan
jäsentoiminnan tukemista ja näkyvyyttä
kaupunkitilassa.

2 Vaikuttava SAFA
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SAFA on vahva vaikuttaja ja keskustelun käynnistäjä, joka
viestinnällään parantaa jäsentensä toimintaedellytyksiä sekä
edistää kestävän rakennuskulttuurin ja yhteiskunnan luomista
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2.1

Vahva vaikuttaja
SAFAn yhteiskunnallinen vaikuttaminen on proaktiivista, johdonmukaista
ja vuorovaikutteista.

Osaava
SAFA

TOIM E NPIT E ITÄ

2.1.1

2

Yhteinen
SAFA

Linjapaperien (Kestävä rakentaminen, Kilpailut sekä
Osaaminen ja koulutus) pohjalta päätetään vuosittain SAFAN
vaikuttamisen kärjet ja kirjataan toimintasuunnitelmaan.
Liittovaltuustoa ja luottamushenkilöitä osallistetaan
tavoitteiden suunnittelussa.
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Vaikuttava
SAFA

2.2

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

1

TOIM E NPIT E ITÄ

2.2.1

Muutosajurit ja megatrendit
• Pahentuvat ympäristökriisit:
Ilmastonmuutos, luonnon
monimuotoisuuden köyhtyminen
ja materiaalipula
• Tiivistyvät kaupungit, taantuvat seudut
• Kasvava kiinnostus ja lisääntyvä
keskustelu arkkitehtuurista ja
kaupunkisuunnittelusta

Vaikuttamisen priorisointi

• Verkon kärjistyvä keskustelukulttuuri
• Rakennetun ympäristön merkitys
sijoituskohteena kasvaa
• Raskaat ja monimutkaistuvat
julkiset hankintaprosessit

Viestintästrategia
työkaluna
Vuosittaiset vaikuttamisen kärjet
ohjaavat liiton ulostuloja ja
vuosikelloa.
Sähköisen jäsenviestinnän
vaikuttavuutta ja näkyvyyttä
kasvatetaan.
Viestitään SAFAn toiminnasta ja
tapahtumista myös englanniksi.

2.2.2 Jäsenten tukeminen
keskustelijoina
Liitto tukee jäseniään aktiivisina
yhteiskunnallisina keskustelijoina järjestäen säännöllisesti
viestintäkoulutuksia sekä
saattaen linjapaperit ja muun
vaikuttamista tukevan
materiaalin helposti verkkoon
jäsenten saataville.

3 Osaava SAFA
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SAFA mahdollistaa elinikäisen oppimisen muuttuvissa
rooleissa toimiville arkkitehdeille
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3.1

Monipuolisissa rooleissa
SAFAn jäsenet ovat kysyttyjä rakennetun ympäristön asiantuntijoita.

Osaava
SAFA

TOIM E NPIT E ITÄ

3.1.1

2

Yhteinen
SAFA

3.1.2

3.2

Korjaamisen osaamista
Tuetaan jäsenten ammattikuvan
muutosta rakentamisen
painopisteen siirtyessä
uudisrakentamisesta
korjaamiseen.

Parannetaan tietoutta erilaisista
uravaihtoehdoista liiton
viestinnän ja verkostotoiminnan,
kuten mentoroinnin, avulla.
Korostetaan tilaajaroolin
merkitystä.
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Vaikuttava
SAFA

Tuetaan arkkitehtien
sijoittumista laajasti eri
tehtäviin yhteiskunnassa

Kehittyvä osaaja
Osaamisen päivittäminen ja täydennyskouluttautuminen on olennainen
osa arkkitehdin ammattia.

1

TOIM E NPIT E ITÄ

3.2.1

Muutosajurit ja megatrendit
• Kansainvälistyminen – ulkomaalaiset
osaajat ja monikansalliset
suunnittelutoimistot
• Digitalisoituva yhteistyö
• Nopeasti muuttuvat osaamistarpeet
• Siirtyminen uudisrakentamisesta
täydennys- ja korjausrakentamiseen

• Arkkitehtitoimistojen
yhdistyminen ja koon kasvu
• Rakentamisen ja rakennuttamisen
laatuongelmat

Koulutus Safan ytimeen
Panostetaan SAFAn
koulutustoimintaan ja tehdään
siitä helposti saavutettava,
keskeinen jäsenpalvelu ja liiton
liiketoimintaa. Koulutukset
toteutetaan yhteistyössä
yliopistojen ja sisarjärjestöjen
kanssa.

3.2.2 Selvitys koulutustarpeista
SAFA selvittää jäsenten
osaamistarpeita, kuten
suunnittelun digitaalisten
työkalujen, ilmastokriisin
asettamien haasteiden ja
korjaussuunnittelun osalta,
sekä ryhtyy toimiin ko.
koulutusten järjestämiseksi
kumppaneiden kanssa.
SAFAn jäsenet osaavat laatia
ilmastoselvityksen
rakennusluvan liitteeksi 2024.

3.2.3 Vuosittaiset koulutukset
Luodaan SAFAn jäsenille
osaamisen täydentämisen
kulttuuri, jossa jokainen jäsen
osallistuu vuosittain ainakin
yhteen maksulliseen ja yhteen
maksuttomaan koulutukseen.

