
SuLVI – Luotettava – Avoin – Puolueeton

Toiminta-ajatus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry edistää ja ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa.

Tavoitetila 2022

SuLVI on arvostettu ja julkisuudessa näkyvä LVI-/talotekniikka-alan 
ammattilaisten asiantuntijaverkosto. SuLVI on merkittävä LVI-kouluttaja, 
tiedon välittäjä ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. SuLVI on tunnettu LVI-
alalla myös kansainvälisesti. 



SuLVI – Strateginen toimintaympäristö 2018

KÄYNNISTÄJÄT TOIMINNAN TULOKSETLISÄARVON LUOJATMAHDOLLISTAJAT

Puolueeton

Arvostettu

Motivoitunut ja 
asiantunteva
henkilöstö

Omavarainen

Alan vetovoima ja 
työllistyminen

Vaikuttavuus, 
osallistuu aktiivisen 
alan keskusteluun

Tyytyväiset jäsenet, 
jäsenyhdistykset 

ja 
yhteistoimintajäsenet

Asiantunteva, 
laaja-alainen

Koulutus

Jäsenistön
ammattitaidon jatkuva

kehittäminen

Aktiiviset jäsenet, 
jäsenyhdistykset

ja 
yhteistoimintajäsenet

Pätevyydet

Digitalisaatio

Sisäympäristön merkitys

Kestävä kehitys

Ilmastonmuutos
Kaupungistuminen

Väestön kehitys, 
ikärakenteen muutos

Energiatehokkuus, 
määäräysmuutokset

Kiertotalous

Talotekniikka-lehti

Kansainvälisyys

JÄSENISTÖN 

TARPEET

Oman osaamisen
kehittäminen

Osaavaa työvoimaa

Verkostoitumiskanava



Strategia 2019-2022

• SuLVI on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhdistys.

• Toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla (henkilöjäsenet, yhteistoimintajäsenet) sekä koulutus- ja pätevyystoiminnalla.

• Toiminta Talotekniikka-julkaisut Oy:n pääosakkaana aktiivisena yhtiön sekä Talotekniikka-lehden kehittäjänä.

• Pienimuotoista sijoitustoimintaa omavaraisuuden tueksi.

Omavaraisuus, vakaa 
talous

• SuLVI on LVI-alan yhteistyö-, verkostoitumis- ja koulutusjärjestö, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä ja yhteistoimintajäsenistä.

• Terveellisten ja turvallisten tilojen sekä toimivan, energia- ja kustannustehokkaan talotekniikan rakentaminen ja ylläpito.

• Jäsenistön verkostoitumis- ja vaikutusmahdollisuuksien (mm. lausuntopyynnöt) edistäminen.

• Suunnitelmallinen jäsenhankinta – mm. aktiivinen yhteydenpito oppilaitoksiin, opiskelijoihin ja yhteistoimintajäseniin.

• Jäsenyyden monet muodot (rivijäsenistä aktiivisimpiin) – lisäarvoa jäsenyydestä, joukko vaikuttaa vahvemmin kuin yksilö.

• SuLVI on FINVACin kautta mukana alan kansainvälisessä järjestöyhteistyössä. Välitämme tietoa ja jäseniä yhteistyöhankkeisiin.

Jäsenistö

•Koulutusta jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi ja lisäpätevyyden saavuttamiseksi.

•LVI-pätevyyksien toteaminen (FISE- ja SuLVI-pätevyydet)

•Tarjonnassa seurataan alan säädöksiä, ohjeita/oppaita, trendejä ja tekniikan kehittymistä.

•Koulutusyhteistyötä jäsenyhdistysten, alan järjestöjen ja ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa.

•Panostetaan myös etäopiskelumahdollisuuksiin.

Koulutus ja 
pätevyydet

•Aktiivista viestintää / tiedottamista nykyaikaisin viestintämenetelmin.

•SuLVIn ja jäsenyhdistysten yhtenäisyyttä ja yhteistyötä kehitetään ja syvennetään viestinnällisin keinoin.

•LVI-alan vetovoimaa parannetaan – alan imagon nosto ja näkyvyys

Viestintä

•SuLVIlla on osaava ja motivoitunut henkilökunta.

• Henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti liiton toiminnan mukaan. 

•Toiminnan prosesseja kehitetään.

•Henkilöstön hyvinvointia seurataan ja reagoidaan saatuun palautteeseen.

Ammattitaitoinen ja 
motivoitunut 
henkilökunta ja 
tehokkaat prosessit



Strategiset tavoitteet 2019-2022

Jäsentyytyväisyys >4 
(alkaen 2020)

Koulutus ja pätevyydet –
palaute >4

Viestintä – tyytyväisyys 
sisäiseen ja ulkoiseen 

viestintään >4

Henkilökunnan osaaminen 
strategisesti tärkeillä alueilla


