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Tähän asiakirjaan kootut edunvalvonnan periaatteet on tarkoitettu Rakennusteollisuus RT ry:n (jäljempänä RT) ja sen jäsenliittojen henkilöstön käyttöön ohjaamaan työskentelyä ja toimintatapoja koko liittoyhteisössä.
RT:n tehtävä
Rakennusteollisuus RT:n toiminta-ajatus on seuraava:
- Edistämme jäsenyritystemme kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa elinkeino- ja työmarkkinapoliittisella edunvalvonnalla sekä jäsenpalveluilla.
- Parannamme rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua ottamalla huomioon yhteiskunnan tarpeet ja edistämällä kestävää rakentamista.
Tehtävämme toteuttamiseksi osallistumme lainsäädännön, viranomaismääräysten ja -ohjeiden sekä toimialan standardien ja ohjeiden valmisteluun sekä seuraamme taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa. Teemme niitä
koskevia aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja. Pidämme aktiivisesti
yhteyttä muun muassa viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin, koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä tiedotusvälineisiin. Edistämme yhteistoimintaa sekä jäsenyritystemme ja jäsenliittojemme kesken että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa.
RT edunvalvonta- ja vaikuttajaorganisaationa
Toimimme edunvalvonta- ja vaikuttamistyössämme vastuullisesti ja yhteisten arvojemme mukaisesti ja noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Toimimme rakentavasti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työmme perustuu
faktoihin ja vahvaan asiantuntijaosaamiseen, eikä toimintatapoihimme kuulu virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon esittäminen. Kunnioitamme tiedon luottamuksellisuutta. Noudatamme valmistelutyössä sovittuja ja lainmukaisia menettelytapoja esimerkiksi tiedon julkisuuden suhteen.
Suhtaudumme avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnallisiin toimijoihin.
Olemme valmiita avoimeen keskusteluun kaikkien kanssa.
Suhtaudumme tasapuolisesti jäsenkuntaamme muun muassa siten, että RT:n
kannanmuodostuksen valmisteluun vaikuttaa jäsenkunta laajasti edustettuna.
Valmistelu tapahtuu pääosin organisaation sisäisissä valmisteluelimissä, kuten
hallituksessa, agendaryhmissä ja jäsenliittojen asiantuntijoista koostuvista yhteistyöryhmissä. PK-yritysten ja omistajayrittäjien erityistarpeiden huomioon ottamiseksi RT:ssä toimii PK-valtuuskunta.
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Periaatteet on vahvistettu Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa 20.6.2011.
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Vastuullinen edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta
Emme hyväksy korruptiota, lahjontaa tai kilpailulainsäädännön vastaisia toimia.
Työtehtävien hoitamisessa ja työnantajaa edustaessamme arvioimme oman esteellisyytemme ja tarvittaessa jääväämme itsemme.
Kieltäydymme tarjoamasta suoraa tai epäsuoraa taloudellista tai vastaavaa etua
vaikuttamisen kohteelle edistääksemme tavoitteidemme toteutumista. Emme itse
vastaanota suoraa tai epäsuoraa taloudellista tai vastaavaa etua oman vaikutusvaltamme käyttämiseksi.
Noudatamme sidosryhmätilaisuuksissa tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.
Otamme huomioon ja kunnioitamme omassa työssämme sidosryhmien tunnettuja toimintatapoja ja menettelytapaohjeita, kuten esimerkiksi vuonna 2010 annettuja valtion virkamiesten toimintatapaohjeita.
Yksittäisten jäsenyritysten keskinäisissä eturistiriitatilanteissa tuomme osapuolille
tiedoksi alan yleisesti hyväksytyt periaatteet.
Ylläpitääksemme tasapuolista suhtautumistamme koko jäsenyrityskuntaan työtehtäviimme ei kuulu toimia jäsenyritystemme hallituksissa.

