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ARKKITEHTUURIN FINLANDIA -PALKINTO
SÄÄNNÖT

1§
Suomen Arkkitehtiliiton 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.

2§
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto myönnetään arkkitehdille/arkkitehtiryhmälle merkittävästä uuden rakennuksen tai
rakennusryhmän suunnittelusta tai korjaussuunnittelusta. Palkinnon kohteita ovat arkkitehtonisesti laadukkaat
rakennukset, myös pienen mittakaavan rakentaminen.
Palkintokohteen tulee sijaita Suomessa tai olla Suomessa pysyvästi asuvan arkkitehdin ulkomaille suunnittelema
ja sen valmistumisesta saa tulla kuluneeksi enintään kolme vuotta palkinnon jakamisvuonna.
Palkinto on mahdollista antaa myös elämäntyöstä, kuitenkin niin, että palkittavalta arkkitehdilta on valmistunut
huomionarvoinen suunnittelukohde edellä mainitun määräajan sisällä palkinnon jakamisesta.

3§
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto koostuu rakennukseen kiinnitettävästä laatasta sekä arkkitehdille
annettavasta kunniakirjasta. Palkinto jaetaan vuosittain, mutta tästä käytännöstä voidaan poiketa Suomen
Arkkitehtiliiton hallituksen tai esiraadin yksimielisellä päätöksellä.

4§
Arkkitehtuurin Finlandia –palkinnon saajan valitsee palkintotuomari niistä palkintoehdokkaista (3-5), jotka
esiraati on asettanut. Suomen Arkkitehtiliiton hallitus nimittää palkintotuomarin sekä esiraatiin kolme jäsentä
ja puheenjohtajan. Palkintotuomari nimitetään yhden toimikauden ajaksi.
Esiraadin jäsenyys on kahden toimikauden pituinen siten, että siinä on aina samanaikaisesti kaksi
ensimmäisen kauden ja kaksi toisen kauden jäsentä. Raadin jäsenen tullessa tehtävään estyneeksi nimeää
Suomen Arkkitehtiliiton hallitus hänen tilalleen uuden jäsenen.
Esiraati on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä on kokouksessa edustettuina. Äänestyksessä kaikilla raadin
jäsenillä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Suomen Arkkitehtiliitto asettaa raadin käyttöön sihteerin.
5§
Esiraati voi pyytää julkisesti ja asiantuntijatahoilta ehdotuksia palkinnon saajaksi riittävillä perustiedoilla ja
perusteluilla.
Ennen Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon jakamista esiraati valitsee 3-5 palkintoehdokasta, jotka Suomen
Arkkitehtiliitto julkistaa tiedotusvälineille.
6§
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon sääntöjen muuttamisesta päättää Suomen Arkkitehtiliiton liittovaltuusto.

7§
Näitä sääntöjä täydentävät Suomen Arkkitehtiliiton hallituksen laatimat toimintaohjeet, joissa on määräykset
koskien muun muassa palkintolautakunnan kokoon kutsumista, palkinnon luovuttamisen aikataulua sekä
budjettia, ehdokkaista edellytettävää aineistoa, palkintoperustelujen kirjaamista, päätöksen salassapitoa,
päätöksen julkaisemista ja palkinnonjakotilaisuutta.

