Toimintasuunnitelma 2021
RAKLIn visiona on rakennettu ympäristö, joka toimii elämän palvelualustana. Visiota RAKLI toteuttaa viiden tahtotilan kautta, jotka luovat kilpailukykyä ammattimaisille omistajille ja rakentavat
kestävää tulevaisuutta.
ASIAKAS EDELLÄ. Asumisessa, työympäristöissä, koko rakennetussa
ympäristössä asiakaslähtöisyyden ydintä on käyttäjien tarpeiden ja toiveiden kuuntelu. Ammattimaisilla ja vastuullisilla toimijoilla tämä on osa
DNA:ta.
Jäsenilleen RAKLI tarjoaa alustan ja työkaluja jakaa parhaita käytäntöjä,
nostaa esiin innovatiivisia tekoja ja törmäyttää toimijoita. Jäsenten on
myös mahdollista hyödyntää tietoa tulevaisuudesta ennusteiden muodossa.
VASTUULLISUUDEN SUUNNANNÄYTTÄJÄ. Alan aktiivinen vastuullisuustyö jatkuu tänäkin vuonna. Vähähiilisyystiekartta konkretisoituu jäsenten toiminnassa ja alan vapaaehtoinen sopimustoiminta jatkaa vahvaa
kulkuaan. RAKLI tekee töitä sen eteen, ettei lainsäädännöllä heikennetä
alan toimijoiden hyvää vastuullisuustyötä.
TUOTTAVUUDEN ASIALLA. Suomen mainetta vakaana ja ennakoitavana
maana on edelleen vaalittava ja luotava mahdollisuuksia ammattimaisen
kiinteistösijoitusmarkkinan kasvulle. RAKLI on mukana edistämässä toimitilamarkkinan läpinäkyvyyttä ja markkinatiedon laatua. Rakentamisen
ja ylläpidon tuottavuutta parannetaan vähentämällä hukkaa ja luomalla
uusia toimintamalleja.

DATA LIIKKUMAAN. RAKLI tukee jäsenten laaja-alaista yhteistyötä
digitaalisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on pistää data virtaamaan
kiinteistönomistajien ja rakennuttajien toiminnassa, kaavoitus- ja lupaprosessissa sekä edistää tietomallien hyödyntämistä rakennusluvissa.
Vuonna 2021 RAKLI panostaa tiedolla johtamiseen ja kehittää toimintansa hybridimallia.
VAIKUTTAVA TEKIJÄ. Vuosi 2021 on isoihin kokonaisuuksiin vaikuttamista, joista esimerkkinä maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, asuntopoliittinen kehittämisohjelma, kuntavaalit, kiinteistöverouudistus
ja KIRA-kasvuohjelma. Samalla tuotetaan tietoa vaikuttamisen tueksi
muun muassa kaavamääräysten kustannusvaikutuksista ja lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista.
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