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esityksestä 
Urban Practice Oy fasilitoi 2.10.2019 
ATL:n hallituksen strategiatyöpajan, 
jonka pohjalta toimitettiin kirjallinen 
pdf-dokumentti yhteenvetona.  

Työpajaaineiston lisäksi yhteen-
vedossa oli ideoiden jatkotyöstöä ja 
suosituksia.  

Tämä esitys on tästä kiteytetty versio.



ATL:n  
nykytila

tausta 
ATL on arkkitehtitoimistojen uudistava edunvalvoja 
Arkkitehtitoimistojen liitto edistää kaikilla rintamilla hyvää, kestävää ja laadukasta 
arvoa luovaa suunnittelua, edustaa suomalaisia arkkitehtitoimistoja sekä auttaa 
luomaan edellytyksiä jäsentensä kansainväliselle menestykselle. 

ATL esittäytyy omalla sivustollaan tietyn ammattikunnan liiketoiminnan 
edistäjänä ja sen puolestapuhujana.  

Rooliin edunvalvojana sisältyy muilta toimialoilta tuttuja tehtäviä erilaisista 
lakipalveluista vaikuttajaviestintään.    

Tästä lähtökohdasta tarkasteltuna ATL:n olemassaoloa voidaan pitää helposti 
ymmärrettävänä ja hyvin perusteltuna.



ATL:n  
nykytila

tausta 
Haastavammaksi ATL:n määritteleminen muuttuu, kun kulmaksi otetaan strategia 
ja mahdollinen muutos strategiaan.  

Työpajassa 2.10.2019 osallistujat kirjoittivat paperille, miten määrittelisi ATL:n 
nykyisen strategian ja minkä siinä tulisi muuttua. Päällimmäisiksi nousivat 
kysymykset ATL:n missiosta ja visiosta – ennen kaikkea niiden hahmottamisen 
vaikeudesta – vaikuttavuudesta ja resurssien oikeasta suuntaamisesta. 

Strategia ei ole ”selkärangassa”. 
Strategia on suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi >> jäsenistön edunvalvonta >> 
mitä se on? 
Mikä on ATL:n missio? Elämisen ehto? Visio? Missä haluamme olla? Sitten vasta voidaan 
luoda strategia, jotta päästään vision mukaiseen tilanteeseen.



ATL:n  
nykytila

tausta 
ATL:n nykytilaa voidaan kuvata tilanteena, jossa sen funktio on riittävä selkeä, 
joten se voi toimia johdonmukaisesti nykytilanteen vallitessa, mutta ei riittävän 
erottuva ja erityinen, jotta se olisi turvassa – tai voisi jopa vahvistua – tilanteen 
merkittävästi muuttuessa.  

Nykytodellisuudessa vain muutos on pysyvää. Joitain toimintakentän liikahduksia 
voidaan ennakoida. Realistisena skenaariona voidaan pitää talouden 
suhdanteiden heikkenemistä lähivuosina.  

Mikäli rakentamisen volyymi pienenee, on arkkitehtitoimistojen töiden 
vähenemisen seurauksena karsittava kulujaan. ATL:n kannalta olennainen 
kysymys kuuluu: onko ATL:n jäsenyys se, joka karsitaan ensimmäisten joukossa,    
vai koetaanko se joksikin, joka voi auttaa yli vaikeiden aikojen?



– Kjetil Thorsen, Snøhetta

First, we establish the vocabulary.



toimintaympäristö 
tarkoitus 
tavoite 
tehtävä



toimintaympäristö 
tarkoitus 

tavoite  
tehtävä

toimintaympäristö 
Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yleisesti markkinaa ja/
tai yhteiskunnallista kenttää, jossa vaikutetaan.  

Toimintaympäristöstä nousee jatkuvasti sekä uhkia että 
uusia mahdollisuuksia arkkitehtuurille, ja ATL tekee 
itsestään tarpeellisen jäsenistölleen, jos se osaa tulkita 
toimintaympäristön muutoksia. 



toimintaympäristö 
tarkoitus 

tavoite  
tehtävä

tarkoitus 
Tarkoituksella tarkoitetaan kuvaa ”paremmasta 
maailmasta”, jota kohti pyritään.  

ATL jakaa arkkitehtuurialaa yhdistävän arvopohjan, 
ymmärtää ammattiin sisältyvän kutsumuksen ja toimii 
tavalla, jossa jäsenet voivat seurata sitä parhaalla 
mahdollisella tavalla. 



toimintaympäristö 
tarkoitus 

tavoite  
tehtävä

tavoite 
Tavoitteella tarkoitetaan toiminnan suuntaa, joka 
kohdistuu suoraan niihin, joita varten toimija on olemassa. 

ATL tekee itsestään välttämättömän arkkitehtitoimistoille 
raivaamalla esteitä niiden menestyksellisen toiminnan 
edestä. Tavoitteeseen sisältyy myös laajempi ulottuvuus, 
ts. miksi koko yhteiskunnan olisi toivottava 
arkkitehtitoimistojen onnistuvan hyvin toiminnassaan.



toimintaympäristö 
tarkoitus 

tavoite  
tehtävä

tehtävä 
Tehtävällä tarkoitetaan sitä erityistä paikkaa laajassa 
toimintaympäristössä, jota muut alalla olevat eivät täytä 
tai jota ne eivät toteuta yhtä hyvin.  

ATL:n toiminnan ansiosta jäsenistön lisäksi muut toimijat 
voivat onnistua omassa tehtävässään paremmin.



brändin erottuvuus = 
positio suhteessa 
muihin toimijoihin

äänekäs/ 
kannanottoja

eleetön/ 
infolähde

suurelle 
yleisölle/ 
populaari

erikois-
yleisölle/ 
asiantuntija

SAFA?

ARCHINFO?

ATL?

MFA?



toimintaympäristö 
tarkoitus 

tavoite  
tehtävä

muut toimijat 
Arkkitehtuuri on ala, jossa yhteen hiileen puhaltaminen on olennaista kaikkien 
menestymisen kannalta. Toisinaan julkisuudessa arkkitehtuurin eri toimijoita voi 
kuitenkin olla vaikea erottaa toisistaan. Kun jokaisella toimijalla on selkeä oma 
funktionsa isossa kuvassa, voidaan koko alaa viedä eteenpäin. 

• SAFA = arkkitehtuuri ammatillisena identiteettinä 
• MFA = arkkitehtuuri kulttuuriperintönä 
• ARCHINFO = arkkitehtuuri kansainvälisenä     vuorovaikutuksena ja 

kansallisena etuna 
• YLIOPISTOT = arkkitehtuuri sivistyksenä ja tulevaisuuden taitona 
• ATL = arkkitehtuuri yhteistyönä ja ratkaisijana



toimintaympäristö 
tarkoitus 

tavoite  
tehtävä

ATL suhteessa muihin 
ATL voi olla arkkitehtuurin oma ”YIMBY-liike” – toimija joka 
kutsuu ns. perinteisesti vastapuolina koetutkin tahot 
yhteiseen pöytään.  

Liikkeen synnyttämiseksi sen on oltava pikemmin proaktiivinen kuin reagoiva.  

Se osoittaa hyödyllisyytensä muille tekemällä aloitteita, joita muut eivät ole 
tulleet tehneeksi JA vahvistamalla omalla näkökulmallaan muiden aloitteita.  

Kirkastamalla oman roolinsa siltojen rakentajana se pystyy edistämään 
arkkitehtuurin asemaa yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.



TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
Arkkitehtuurin toimintakenttä kasvaa – mutta vain jos arkkitehdit pystyvät 
vakuuttamaan muun yhteiskunnan siitä että juuri heidän ammattitaitoaan 
tarvitaan ratkomaan aikamme suurimpia haasteita ilmastonmuutoksesta 
kaupungistumiseen. Arkkitehtitoimistot tarkastelevat kysymyksiä kokonais-
valtaisesti, konkretisoivat erilaisia mahdollisuuksia hahmotettavaan muotoon, 
ymmärtävät ihmisen mittakaavaa sekä konkreettisesti että kuvaannollisesti 
sekä kykenevät monialaisten ja -mutkaisten prosessien johtamiseen. 
> ATL edustaa aikamme suurimpien haasteiden 
ratkaisijoita ja samalla haastaa edustamaansa 
ammattikuntaa näkemään toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset.



TARKOITUS 
Päätös ryhtyä arkkitehdiksi on enemmän kuin ammatin valinta. Se on 
kutsumus tehdä työtä, joka tuo maailmaan lisää kauneutta, kestävyyttä ja 
käytettävyyttä. Ammattiinsa vahvasti sitoutuneiden asiantuntijoiden 
yhteisöinä arkkitehtitoimistot rakentuvat pelkän tulosperusteisuuden sijaan 
arvoperustalle.  
> ATL auttaa arkkitehtuurin ammattilaisia toteuttamaan 
potentiaaliaan työskentelemällä arkkitehtuurin 
arvostuksen nostamiseksi yhteiskunnassa.



TAVOITE 
Arkkitehdin työ tehdään arkkitehtitoimistossa. Arkkitehtitoimistojen 
menestykseen vaikuttavat erilaiset kyvykkyydet teknologian mahdollisuuksien 
hyödyntämisestä liiketaloudelliseen osaamiseen. Mitä paremmin arkkitehti-
toimistot pystyvät toimimaan, sitä luovempaa ja laadukkaampaa arkki-
tehtuuria ne pystyvät toteuttamaan ja sitä paremmin edistämään Suomen 
menestymistä globaaleilla markkinoilla. 
> ATL tukee arkkitehtitoimistojen kyvykkyyksien 
rakentumista ja edesauttaa näin laadukkaan 
suomalaisen arkkitehtuurin toteutumista kotimaassa ja 
maailmalla.



TEHTÄVÄ 
Arkkitehtuurin vaikuttavuuden kasvattamiseksi tarvitaan uusia partneruuksia 
ja toimialoja ylittäviä yhteistyömalleja. Arkkitehtitoimistot ovat rakennetun 
ympäristön moniottelijoita, joiden osaamiseen kuuluu olennaisesti yhteistyö ja 
keskenään erilaisten näkökulmien ymmärtäminen. Muuttuva yhteiskunta 
tarvitsee sillanrakentajia, jotka osaavat puhua sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kieltä. 
> ATL toimii arkkitehtitoimistoille kontaktipintana 
yhteiskunnan eri toimijoihin ja luo arkkitehtuurille uutta 
kysyntää.



vaikuttavuus 
= tekoja 
tavoite 
tehtävä



vaikuttavuus

ATL vaikuttajaviestijänä ja toimijana 
ATL:n nykyinen strategia korostaa vaikuttajaviestintää.   
Sen ydintoimintoja ovat kiteytetysti: 
• edunvalvontaan liittyvät ja jäsenten omaa toimintaa tukevat jäsenpalvelut 
• edunvalvontaa tukeva vaikuttajaviestintä  
• jäsenistönsä kyvykkyyksiä tukeva tiedonkeruu, tiedon jakaminen ja koulutus 

(erityisesti liittyen liiketaloudelliseen ja yrityksen johtamisen osaamiseen) 
• yhteiskunnan kehittymistä tukevan arkkitehtuuriin liittyvän tiedon jakaminen 

ja myös koulutus muille kuin jäsenille 
• jäsenistön ja sidosryhmien tuominen yhteen tapahtumien ja erilaisten 

yhteistyöhankkeiden kautta 
• arkkitehtuurin aseman nostaminen sille kuuluvalle paikalle laajassa 

yhteiskunnallisessa keskustelussa



vaikuttavuus = 
joku vie viestiäni 
puolestani 
eteenpäin

LIITTO-
LAISET

NYKYISET 
JÄSENET

POTEN-
TIAALISET 
JÄSENET

YHTEISKUNTA

liittolaiset + yhteiskunta  
> kokoaan suurempi 
vaikuttavuus



vaikuttavuus

tekoja 2020– 
Lopuksi konkreettisia ehdotuksia – listan palvelut ovat 
lähtökohtaisesti maksullisia, joten niihin sisältyy 
mahdollisuus ATL:n talouden tukemiseen.  
• ATL haluaa olla ratkaisukeskeisen arkkitehtuurikentän edustaja > periaatteeksi 

“jos löydämme ongelman, tarjoamme heti myös ratkaisua” – ensin herättely 
(esim. kuntien hankintaosaamisesta laadittu blogi) ja heti sen yhteyteen 
ratkaisuksi miniseminaaria tai muuta koulutuksellista toimintaa 

• ATL arkkitehtuurin vaikutusten evaluoijana > yhteistyössä esim. Aalto-
yliopiston kiinteistötalouden, SAFAn ja ministeriön kanssa mittaristoa 
arkkitehtuurin vaikutusten arviointiin – pois mutusta kohti jotain mistä voidaan 
puhua faktapitoisesti (esim. Davos Declaration yhteydessä pidetty seminaari 
jossa arkkitehtuurin laatua määritelty kriteereittäin)



vaikuttavuus

tekoja 2020– 
• ATL arkkitehtuurikunnan JA sitä lähellä olevien ammattikuntien yhteisten 

puheenvuorojen fasilitoijana > tapahtumia, manifesteja (esim. kestävä kehitys), 
seminaareja, koulutuksia jne. 

• ATL haluaa tukea jäsentensä liiketaloudellista menestymistä > osaamista 
koulutusten kautta 

• ATL haluaa tuottaa jäsenilleen tietoa, jonka avulla jäsenistö voi vakuuttaa 
paremmin potentiaalisia asiakkaita arkkitehtuurin kannattavuudesta > 
tilastotietoa, parhaita käytäntöjä arkkitehtuurin hyödyntämisestä myös ns. 
paraatirakennusten ulkopuolelta (esim. päiväkodit ja muut arjen tilat) 

• ATL selvittää arkkitehtuurin vaikutuksia ja luo pohjaa uudelle kysynnälle > 
esimerkiksi ”Arvoa arkkitehtuurista” ym. 

• ATL haluaa auttaa jäsenistöä pysymään ajan tasalla ja näin varautumaan 
tulevaan > kuratoituja sisältöjä, referaatteja tutkimuksista, webinaareja jne.



vaikuttavuus

tekoja 2020– 
• ATL edistää arkkitehtuurin korkeaa tasoa > sertifiointi 
• ATL kannustaa uusia arkkitehtejä toimimaan yhteisöllisesti > jäseneksi 

liittyminen on samalla kollegiaaliseen yhteisöön liittymistä jossa tukea saa 
paitsi oman arkkitehti-identiteetin rakentamiseen että oman toimiston 
liiketoiminnan pyörittämiseen (jälk. erottava tekijä esim. SAFAsta) 

• ATL korostaa arkkitehtikunnan yhteistyötaitoisuutta > yhteistyö rakennus- ja 
insinöörialan liittojen ym. (SKOL, RIL, KIRA, Rakli, Kiinteistöliitto, 
rakennuttajakonsultit, palvelumuotoilijat jne.) kanssa – foorumit, 
yhteisseminaarit, ekskursiot  

• ATL nostaa pääsuunnittelijan osaamisen arvostusta > yhteisesiintymisen 
muiden rakennusalan toimijoiden kanssa, parhaat käytännöt, pääsuunnittelija 
yhteistyön mahdollistajana



vaikuttavuus

tekoja 2020– 
• ATL haluaa antaa suoraan työkaluja sellaiseen missä kaikki jäsenet eivät ole 

vahvimmillaan > laskentapalvelut, kustannuslaskentakoulutus  
• ATL haluaa lisätä arkkitehtien vaikutusta kaavoitukseen > vahvemmin mukana 

ROTIssa, pois ajattelutavasta ”arkkitehdit haluavat tehdä vain arkkitehtuuria” 
• ATL haluaa nostaa arkkitehtuurin vaikutusta sekä kuntien että yritysten 

kilpailukykyyn > siihen yhteyteen mitä potentiaaliset asiakkaat lukevat, esim. 
mediayhteistyö jonkin talousaiheisiin keskittyneen median tms. kanssa 

• ATL tuo arkkitehtuuriosaamisen lähemmäksi keskustelua kaupunkikulttuurista 
ja sen muutoksesta > seminaareja ja puheenvuoroja jossa arkkitehtuuria 
katsotaan kaupunkiyhteisöjen ja hyvän kaupunkitilan rakentumisen kautta 

• ATL uskaltaa nostaa aikamme isoimman haasteen esiin ja kutsuu jäsenistönsä 
ratkaisemaan sitä > yhteinen kannanotto siitä että meillä on 15–20 vuotta aikaa 
ratkaista kestävyyskriisi eli ihmiskunnan todennäköisesti suurin ongelma



kiitos! 
Katja Lindroos 

katja@urbanpractice.fi 
 urbanpractice.fi


