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Toimikunnat kehittävät alaa yhdessä 
Green Building Council Finlandin jäsenorganisaatiot voivat ehdottaa omia edustajiaan 
FIGBC toimikuntiin. Toimikunnat ovat monialaisia asiantuntijaverkostoja, joissa käsitellään 
tuoreimmat kuulumiset, jaetaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään alaa yhdessä. Jokai-
sella toimikunnalla on omat tavoitteensa edistää toimialan kestävää kehitystä. 
 

Toimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa, kokoukset ovat noin parituntisia, ai-
heesta riippuen. Toimikunnan jäsenet pi-
tävät yhteyttä Microsoft Teams-kanavan 
kautta ja välittävät tietoa edelleen myös 
omassa organisaatiossaan.  

Toimikunnat voivat tuottaa alalle yhtei-
siä määritelmiä, oppaita, kehittää alaa 
vaikuttamalla, tiedottamalla tai aloit-
teilla. Toiminnan ytimessä on yhteistyö ja 
osaamisen kehittäminen ja levittäminen. 
Katso mitä julkaisuja on aiemmin tehty. 

Kauden 2022–2023 
Toimikunnat 
 
Jokaisella toimikunnalla on kaksivuotiselle kaudelleen tavoite. Toimikunta itse tarkentaa 
oman toimintansa tavoitteita kauden alussa ja tarvittaessa edelleen kauden aikana. Alla 
nimettynä nyt toimintansa aloittavat toimikunnat. Toimikuntien tehtäviä on määritelty laa-
jemmin Powerpoint-tiedostossa. 

 

Voitte ehdottaa organisaatiostanne jokaiseen toimikuntaan jäsentä ja 
varajäsentä. Organisaationne yhteyshenkilö koordinoi keskustelua ja 
ilmoittautumista toimikuntiin ja asiantuntijaryhmiin. 

 

Infra -toimikunta 
Toimikunnan tarkoitus on vauhdittaa kestävän kehityksen näkökulmien mukaan ottamista 
infra alalla. Haluamme varmistaa, että uuden infrastruktuurin rakentamisessa vähenne-
tään ilmastopäästöjä, korvataan uusiutumattomia luonnonvaroja kiertotalouden ratkai-
suilla ja kehitetään monimuotoista ja yhtenäistä viherverkostoa. 

Alueet -toimikunta 
Toimikunnan tarkoitus on tunnistaa ja tuottaa työkaluja ja toimintamalleja kestävän alue-
suunnittelun tueksi. Vauhdittaa hiilineutraalia ja kiertotalouden mukaista rakentamista ja 
kestävän elämän mahdollistavaa aluesuunnittelua. 

 
Kuka edustaa teidän 
organisaatiotanne? 

 
 Rakentaminen -toimikunta 

Kiinteistöt -toimikunta 
Alueet -toimikunta 
Infra -toimikunta 

Viestintätoimikunta 

 

https://figbc.fi/toimikunnat/
https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/FIGBC-Toimikuntien-haku-2022-2023-laaja-esittely.pdf
https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/FIGBC-Toimikuntien-haku-2022-2023-laaja-esittely.pdf
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Kiinteistöt -toimikunta 
Toimikunnan tarkoitus on tukea ammattimaisia kiinteistönomistajia oman toiminnan pääs-
töjen vähentämisessä sekä vähähiilisen toiminnan mahdollistamisessa kiinteistöissä. Toimi-
kunta motivoi jäseniään ja alaa yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä. 

Rakentaminen -toimikunta 
Toimikunnan tarkoitus on edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta rakennusten suunnitte-
lussa, materiaalivalinnoissa, rakennustyömailla ja kuljetuksissa. Toimikunta motivoi jäseni-
ään ja alaa yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä. 

Viestintätoimikunta  
Toivomme, että jokaisen jäsenorganisaatiomme viestinnästä tai markkinointiviestinnästä 
vastaava henkilö liittyy viestintätoimikunnan jäseneksi! Toimikunnan tarkoitus on koota yh-
teen Green Building Council Finlandin jäsenistön viestinnästä tai markkinointiviestinnästä 
vastaavat henkilöt, edistää viestinnällistä yhteistyötä ja henkilöiden keskinäistä verkostoi-
tumista. 

 

Haluaisitko toimia puheenjohtajana? 
Toimikuntia johtavat jäsenistöstä valittavat puheenjohtajisto. Pääsääntöisesti tämä tar-
koittaa puheenjohtajaa ja 1–3 varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valmistelee kokouk-
set yhdessä FIGBC yhteyshenkilön kanssa, johtaa toimintaa niiden välillä sekä edustaa 
toimikunnan näkemyksiä FIGBC:n toiminnassa. Toimiston edustaja vastaa työskentelyn 
käytännön asioista ja toimii puheenjohtajiston tukena. 

Haluaisitko Sinä toimia puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana? Pesti on oivallinen mah-
dollisuus edistää kanssamme kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyttä, olla esillä, sekä 
osallistua ja vaikuttaa konkreettisesti FIGBC:n toiminnan suuntaamiseen. 

 

Hakuaika toimikuntiin on 11.10.2021 – 8.11.2021. Hakulomakkeen 
täyttää organisaationne yhteyshenkilö – ole häneen yhteydessä.  

 

Kukin toimikunta on omalla sivullaan lomakkeessa. Kaikkiin toimikuntiin ei tarvitse nimetä 
ehdokasta. Samalla lomakkeella voit kertoa jäsenyyden kiinnostuksesta toimia puheen-
johtajana tai varapuheenjohtajana. 

 

Jokaisesta toimikunnasta saat lisätietoja laajemmasta Powerpoint-tiedostosta. Tiedos-
tossa on nimetty myös toimikunnittain yhteyshenkilöt lisäkyselyitä varten. 

 

 

 

 

 

 

https://figbc.fi/wp-content/uploads/sites/4/2021/10/FIGBC-Toimikuntien-haku-2022-2023-laaja-esittely.pdf
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Asiantuntijaryhmät 

Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin 
osaajista koostuvia ryhmiä, joissa pureu-
dutaan syvälle ryhmän aihepiirin tekni-
siinkin yksityiskohtiin. 
 

Ryhmien toimintaan kuuluu tiedon ja 
osaamisen jakaminen ryhmän kesken, 
sekä erityisesti aihealueen kehittämiseen 
vaikuttaminen lausuntojen, kannanottojen 
ja mielipidekirjoitusten kautta. Asiantun-
tijaryhmät toimivat myös aihealueensa 
edustajina Suomessa. 
 

Ryhmät kokoontuvat vain tarvittaessa, 
muodostamaan yhteistä näkemystä esille 
nouseviin kysymyksiin. Eri ryhmien ko-
koontumistahdit voivat erota huomatta-
vasti. 
 
Aikaisemmat kokoonpanot jatkuvat enti-
sellään, mutta toivotamme kaikki ai-
heista kiinnostuneet mukaan. 
 

Hakuaika on 11.10.2021 – 

8.11.2021. Hakulomakkeen 
täyttää organisaationne yhteys-
henkilö. 

 

CEEQUAL 
CEEQUAL-asiantuntijaryhmä aloitti toi-
mintansa 2021. Ryhmä kehittää aktiivi-
sesti käytäntöjä aihealueen sovelta-
miseksi Suomessa. 

 

EU taksonomia 
Aloittaa uutena ryhmänä. Voit ilmoittau-
tua ryhmään jäseneksi ja kertoa myös 
kiinnostuksesta ryhtyä ryhmän puheen-
johtajaksi. 

 

LEED, BREEAM Assessor ja WELL 
Nämä ryhmät jatkavat toimintaansa, sitä 
mukaa, kun uusia kannanottoja vaativia 

aiheita nousee esille. Voit ilmoittautua 
mukaan ryhmien postituslistalle. 

 

FIGBC Muut verkostot 
Toimikuntien ja asiantuntijaryhmien li-
säksi FIGBC-verkostossa on useita muita 
verkostoja, jotka liittyvät projekteihin tai 
muihin yhteisiin hankkeisiin.  

 

Näihin ryhmiin ei haeta jäseniä tässä yh-
teydessä, mutta voit olla yhteydessä 
kunkin ryhmän vastuuhenkilöön, jos aihe-
piiri kiinnostaa sinua. 

 

Net Zero Carbon Buildings Commitment –
ryhmä 
Sitoumuksen allekirjoittaneiden yhteis-
työryhmä, yhteyshenkilö on Lauri Tähti-
nen. 

 

#BuildingLife Ambassador Forum 
Hiilineutraalin rakennetun ympäristön 
toimintaohjelman tukijoiden verkosto, yh-
teyshenkilö on Lauri Tähtinen. 

 

KIRA-kioski verkostot 
Kiertotalouden osaamiskeskittymän alu-
eelliset kiertotalousverkostot, yhteyshen-
kilö on Ella Lahtinen. 

 

Sähköpostiosoitteet etunimi.suku-
nimi@figbc.fi 

 
Asiantuntijaryhmät 

 
CEEQUAL-ryhmä 

EU Taksonomia –ryhmä 
LEED-ryhmä  

BREEAM Assessor -ryhmä 
WELL-ryhmä 
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