GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC)
Vuosikokouksessa 21.3.2018 hyväksytyt säännöt

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on GBC Finland rf ja epävirallinen englanninkielinen nimi Green
Building Council Finland.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään
kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi
kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja
työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja
toteutukseen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
•
•
•
•
•

Viestii tiedotteiden, kotisivujen, tapahtumien ja muiden keinojen avulla parhaista käytännöistä
ja ajankohtaisesta kehityksestä
Kehittää asiantuntijayhteistyön, tutkimus- ja kehityshankkeiden, työpajojen ja muiden
aktiviteettien avulla toimintatapoja, työkaluja ja tunnuslukuja
Varmistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla ympäristötehokkuuden arvioinnin työkalujen
kattavan käytön Suomessa
Synnyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla
Edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia jäseniään kansainvälisesti

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa harjoittavien
yritysten osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten
tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Nyt voimassa olevat säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 19.4.2010, täydennetty hallituksen toimesta syyskuussa
2010. Sääntömuutos tehty kohtaan 3.vuosikokouksessa 20.11.2014. Sääntömuutos tehty kohtaan 4, vuosikokouksessa 18.11.2015, joka
hyväksytty PRH:ssa 16.1.2017. Sääntömuutoksia tehty vuosikokouksessa 15.11.2017. PRH:n ehdottamat muutokset sääntöihin tehtiin
kevätkokouksessa 21.3.2018 ja ne hyväksyttiin PRH:ssa 23.3.2018.
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3. Jäsenet 
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen.
Yhteistyöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja haluaa toimia yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Yhteistyöjäsenellä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa.
Toimialajärjestöt tai muut vastaavat järjestöt, joiden jäsenistö koostuu pääasiassa oikeuskelpoisista
yhteisöistä ja joiden päätehtävä on jäsenistönsä edunvalvonta, voidaan hyväksyä ainoastaan
yhteistyöjäseniksi.
Varsinaiset jäsenet ja yhteistyöjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Eroilmoitus on tehtävä viimeistään syyskuun loppuun mennessä, jolloin ero tulee voimaan seuraavan
kalenterivuoden alusta alkaen. Mikäli eroilmoitus tehdään loka-joulukuussa, tulee ero voimaan vuoden
kuluttua eroilmoituksen tekemisestä.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä
sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja yhteistyöjäseniltä perittävien liittymismaksujen ja vuotuisten jäsenmaksujen
suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunkin jäsenryhmän osalta voidaan
liittymismaksut ja/tai vuotuiset jäsenmaksut porrastaa syyskokouksen päätöksellä jäsenyhteisön koon
(liikevaihdon ja/tai henkilöstön suuruus) ja/tai tyypin (rekisteröity yritys, kunta tai julkisoikeudellinen
yhteisö) mukaan. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.
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6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä vähintään 4 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kolmen kalenterivuoden
mittaiseksi toimikaudeksi. Uuden hallituksenjäsenen toimikausi alkaa syyskokouksen jälkeisen
tammikuun alussa.
Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
1. johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten
mukaisesti
2. valmistella yhdistyksen kokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja kutsua kokoukset koolle
3. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimitusjohtaja ja määritellä toimitusjohtajan tehtävät
4. asettaa toiminnan edellyttämät erilaiset tilapäiset ja pysyvät valmisteluelimet, toimikunnat ja
jaostot
5. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
6. huolehtia muista näiden sääntöjen tai lain mukaan hallitukselle kuuluvista tehtävistä.

Työvaliokunta
Hallitus voi nimetä työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettäviä asioita,
koordinoida yhdistyksen hallintoelinten toimintaa sekä suorittaa hallituksen määräämät tehtävät.
Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä muut hallituksen nimeämät
henkilöt.
Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on läsnä. Työvaliokunta voi nimetä sille määrättyjen tehtävien valmistelua varten tarpeellisia
työryhmiä.
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7. Muut toimielimet
Neuvottelukunta
Yhdistyksellä voi olla neuvottelukunta, jonka syyskokous valitsee.
Sen jäsenet edustavat yhdistyksen jäsenyhteisöjä ja sidosryhmiä. Neuvottelukunnan tehtävänä on
keskustella yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä.
Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan
kutsuu koolle neuvottelukunnan tai hallituksen puheenjohtaja ja se kokoontuu vähintään kerran
vuodessa.

Vaalitoimikunta
Vaalitoimikunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus
toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen
kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen.
Vaalitoimikunnan ja sen puheenjohtajan valitsee yhdistyksen kevätkokous. Toimikuntaan valitaan
puheenjohtajan lisäksi vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä. Vaalitoimikunta valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalitoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai
varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Toimitusjohtaja
Yhdistyksen toimitusjohtajan tehtävänä on muun muassa hoitaa yhdistyksen juoksevaa hallintoa,
yhdistyksen toimistoa; sekä suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tai muu henkilö, jolle hallitus
on antanut nimenkirjoitusoikeuden.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille
viimeistään kolme kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista kokousta. Kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen
määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous hallituksen määräämänä
ajankohtana marraskuussa.
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Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteistyöjäsenellä on kokouksessa
läsnäolo- ja puheoikeus. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta
jäsenille lähetyllä sähköpostilla, yhdistyksen verkkosivulla julkaistulla kutsulla tai postitetuilla kirjeillä.

12. Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
ja muille vastuuvelvollisille
Valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-

Vahvistetaan toimintasuunnitelma
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio
Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle
Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
Valitaan neuvottelukunnan jäsenet
Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
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14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.
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