
 
 

 bSF toimintaan liittyminen 2016 

 
bSF TOIMINTAAN LIITTYMISLOMAKE / SITOUMUS 

Suuryritys/yrityskonserni/ organisaatio 
 
 
 
 
 
 

toimintamaksu 2016: 2400 € +alv 24%(* 

keskisuuri yritys / organisaatio 
  

toimintamaksu 2016: 1200 € + alv 24%(* 

 Pieni yritys / organisaatio (** sekä säätiöt, yhdistykset ja oppilaitokset) 
 

toimintamaksu 2016: 600 € + alv24%(* 

 Yritys 1-4 työntekijää toimintamaksu 2016: 300 € + alv24%(* 

 Hankerahoittaja summa sovittu hankerahoituksen 
sopimuksella erikseen hankekohtaisesti 

Postitusosoite 
 
Y-tunnus ja laskutusosoite (voi olla myös erillisellä liitteellä annettu laskutusohje) 

 
 Yhteyshenkilö ja tehtävä/titteli 
  

sähköposti ja puhelinnumero 

Yhteyshenkilö ja tehtävä/titteli 
  

sähköposti ja puhelinnumero 

Yhteyshenkilö ja tehtävä/titteli 
  

sähköposti ja puhelinnumero 

Kokemus tietomallikehityksestä ja/tai tietomalleja hyödyntävistä rakennusprojekteista 
 
 
 
Kiinnostuksen kohteet tietomallintamisen hyödyntämisessä tai kehittämisessä. Kiinnostus bSF toimialaryhmiin. 
 
 
 
 Päiväys ja allekirjoitus 
 
 

 
Lisätietoja antaa: Anna-Riitta Kallinen, buildingSMART Finland toimintakoordinaattori 
Puh.040-770 9799, E-mail: anna-riitta.kallinen@gravicon.fi  
Osoite: Gravicon Oy, Döbelninkatu 2, 00260 HELSINKI 
 
(*päätoimikunnan päätöksen mukaisesti buildingSMART Finland:n talousasioita hoidetaan Rakennustieto Oy:n talousosaston 
kautta 2013 vuodesta alkaen, tämän vuoksi jäsenmaksuun lisätään voimassaoleva alv) 
(**Yritys 1-4 työntekijää määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on 1-4 henkilöä  
 
Pieni yritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on alle 50 henkilöä ja jonka liikevaihto tai taseen loppusumma ei 
ylitä 10 miljoonaa euroa.  
 
Keskisuuri yritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on alle 250 henkilöä ja jonka liikevaihto ei ylitä 
50 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma ei ylitä 43 miljoonaa euroa.  
 
Suuri yritys määritellään yritykseksi, jonka henkilöstön määrä on vähintään 250 henkilöä ja jonka liikevaihto on vähintään 
50 miljoonaa euroa tai jonka taseen loppusumma on vähintään 43 miljoonaa euroa. 
 
Rahoittaja on taho jonka kanssa on sovittu hankerahoituksesta ja sitä kautta toimintaan mukaan tulemisesta. 
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