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LIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 

Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n toiminta pohjautuu strategiaan 2019–2022, jonka hallitus hyväksyi 18.10.2018. 
 
 

Jäsenistö etusijalla 
SuLVI tukee jäsenyhdistysten toimintaa, verkottumista ja vaikutusmahdollisuuksia SuLVIn toimintaan, keske-
nään ja alalla, viestinnällisin keinoin ja jäsentoimikunnan toimilla sekä mm. koulutusyhteistyöllä. Toiminnan tulee 
olla vuorovaikutteista. Jäsenyhdistyksiä kannustetaan järjestämään kiinnostavia jäsentapahtumia. 
SuLVI-kuvaa selkeytetään, jotta jäsenyhdistykset ja niiden jäsenet, erityisesti nuoret ja opiskelijat kokevat  
SuLVIn/jäsenyhdistyksen jäsenyyden työtään ja opiskeluaan tukevana ja hyvänä kontaktiverkostona ja tiedonläh-
teenä ja jonka toiminnassa on innostavaa olla aktiivisesti mukana. 
 

Yhteistyö ja vuoropuhelu jäsenyhdistysten ja SuLVIn välillä on tärkeää; kehitämme toimintoja tämän edistä-
miseksi. SuLVIn henkilökunta pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja hallituksen jäsenet oman alueensa jäsenyhdis-
tyksiin. Yhdistysten toimintaa tuetaan ja autetaan esim. verkostoitumaan alueen muiden yhdistysten kanssa. 
Jäsenyhdistysten nimeämät liittokokousedustajat ja jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja toimihenkilöt hoitavat tie-
donkulkua molempiin suuntiin jäsenyhdistyksen ja SuLVIn välillä. Järjestämme jäsenyhdistyksille puheenjohta-
japäivät (ajankohtaista, verkostoituminen, toimintatavat, jäsenhankinta, pätevyydet ja koulutukset). 
 

Teemme suunnitelmallista ja motivoivaa jäsenhankintaa. Jäsenmäärää ylläpidämme mm. oppilaitosyhteistyöllä 
(opettajat, opiskelijat, esittelyt oppilaitoksissa) ja erityisesti aktiivisella tiedottamisella ja viestinnällä. Jäsenyhdis-
tyksillä on merkittävä rooli ja vastuu oman alueensa jäsenhankinnassa ja jäsenten sitouttamisessa. 
SuLVI on mukana kansallisen LVI-opiskelijakilpailun järjestelyissä Taltekan ym. kanssa (jos kilpailu järjestetään). 
 

Edistämme nuorten hakeutumista talotekniikka-alalle ja alan opiskelijoiden liittymistä opiskelijajäseniksi. Jat-
kamme yhteistyöjärjestöjen kanssa LVI-alan vetovoima -kampanjaa. LVI-ala.fi-sivusto päivitetään ja sitä ylläpi-
detään yhdessä alan järjestöjen kanssa (SuLVI, VSF, LVI-TU, Talteka, LVI-info, SKLL, SKY, LEY, Sulpu). Kan-
nustamme jäsenyhdistyksiä yhteistyöhön paikallisten oppilaitosten kanssa nuorten innostamiseksi opiskelemaan 
LVI-alaa ja pysymään alalla (esim. esittelyt, stipendit). 
 

Yhteistoimintajäseniksi kannustamme mukaan LVI-alan tai LVI-alaa tukevia yrityksiä ja kehitämme yhteistyömuo-
toja. Yhteistoimintajäseniä tavoitellaan mm. suorilla kontakteilla. 
 

Vaikuttaminen 

• Alan ammatillinen kehittyminen ja osaamisen vahvistaminen 
₋ Teemme yhteistyötä FISE Oy:n (osakasjärjestöjen) kanssa FISE-pätevyyksien tunnetuksi tekemisessä 

rakennusvalvonnassa, tilaaja-, rakennuttaja-, suunnittelija-, urakoitsija- ja kuntotutkijatahoilla. SuLVI toimii 
FISEn sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisessa. 

₋ Osallistumme alaa kehittäviin yhteisiin hankkeisiin. 
 

• Alan säädökset, oppaat ja ohjeet 
₋ Toimimme yhteistyössä talotekniikka-alan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa, mm. lausuntoja, päte-

vyyden toteamista, koulutusta, tiedottamista ja julkaisuja koskevissa asioissa. Pidämme yhteyttä virkamie-
hiin, oppilaitoksiin ja päättäjiin. Teemme yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalan (KIRA) järjestöjen, alan 
yritysten, oppilaitosten ja median kanssa. 

 

• Alan tunnettuus 
₋ Jaamme tietoa alan kehityksestä ja toiminnasta avoimesti sosiaalisessa mediassa ja jäsentiedotteis-

samme, pyrimme omalla toiminnallamme edesauttamaan alan organisaatioiden ja kuluttajien kohtaamista. 
Itsenäisesti ja alan järjestöjen kanssa yhteistyössä huolehdimme alan arvostuksesta ja näkyvyydestä jul-
kisuudessa. 

 

• Alan ammattilaisten verkostoituminen 
₋ Pyrimme omalla toiminnallamme edesauttamaan jäsenyhdistysten toimintaa ja näkyvyyttä tarjoamalla 

heille hallinto- ja viestintäpalveluita. Tuotamme alustoja ja tapahtumia, joissa alan ammattilaisten verkos-
toituminen on luontevaa sekä kotimaassa että mahdollisuuksien mukaan kansainvälisesti. 

 

Tekninen toiminta, lausunnot, aloitteet 
Seuraamme aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja välitämme siitä tietoa jäsenistölle. Kotimaiseen ja kansain-
väliseen säädös- ja ohjetyöhön otamme kantaa (TEKTO) tarvittavassa laajuudessa (riippuen jäsenistön kommen-
tointiaktiivisuudesta) ja voimme myös osallistua laadintaan. Lausuntopyynnöt laitamme SuLVIn sivuille jäsenistölle 
kommentoitaviksi. Jäsenistössä herätämme näin keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. 
 

Kansainvälinen toiminta 
SuLVI jatkaa FINVACin (= SuLVI, VSF, SIY, LIVI) kautta osallistumista alan kansainväliseen yhteistyöhön poh-
joismaisessa SCANVACissa, eurooppalaisessa REHVAssa ja ASHRAEssa ja välittää näistä tietoa jäsenistölle. 
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Vuorovaikutusmahdollisuuksia edistetään, mm. opashankkeisiin. 
SuLVI/FINVAC voi asettaa edustajansa kansainvälisen opiskelijakilpailun suunnittelu- ja tuomariryhmään.  
FINVAC valitsee kilpailuun lähetettävän osallistujan. 
Yhteistyötä EKVYn kanssa voidaan tehdä. Lisäksi hyödynnämme yhteistyömahdollisuudet REHVAn toiminnassa. 
 

Toimikunnat 
SuLVIn toiminnan tukena on hallituksen asettamia toimikuntia, jotka toimintasuunnitelmiensa mukaisesti valmis-
televat ja ohjaavat niille sovittuja toimialueita. Toimikuntiin voi hakeutua/haetaan uusia, innostuneita jäseniä ja 
toiminta pidetään läpinäkyvänä. 
 

Vuoden 2019 toimikuntia ovat 

• Tekninen toimikunta TEKTO (lausunnot, tekniset kannanotot, opiskelijakilpailu) 

• Koulutustoimikunta (koulutustoiminnan koordinoiminen ja kehittäminen) 

• Jäsentoimikunta (SuLVIn, jäsenyhdistysten ja yhteistoimintajäsenten välinen yhteistoiminta ja viestintä) 
 

• Pätevystoimikunnat (LVI-pätevyystoimikunta (IV, KVV, ET), IVKU-pätevyystoimikunta, KYL-pätevyystoimi-
kunta, KKL-pätevyystoimikunta (Amiedun)). Pätevyystoimikuntien muutosta FISEn lautakunniksi jatketaan. 

• SuLVI Nuoret (nuoret ammattilaiset aktivoimaan toimintaa jäsenyhdistyksissä ja SuLVIssa) 
 

Lisäksi toimielimiä ovat 

• Työvaliokunta (hallituksen kokousten valmistelu) 

• Strategiaryhmä (toiminnanjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan apuna toiminnan kehittämisessä, strategian 
valmistelu) 

• Vaalivaliokunta (valitaan liittokokouksessa, tekee ehdotuksen hallitukselle liittokokouksessa valittavista halli-
tuksen jäsenistä ja SuLVIn edustajista osakasyhteisöissä) 

 
 

Koulutus ja pätevyydet 
Järjestämme laajasti mahdollisimman käytännön läheistä koulutusta talotekniikan alalla, keskittyen omassa tar-
jonnassamme LVI-alan pätevyyksiin liittyviin koulutuksiin. Yhteistyökumppaneiden kanssa tuotamme alan täyden-
nyskoulutusta ja rajat ylittäviä toteutuksia. Koulutussuunnittelussa huomioimme koulutuksen sähköistämisen, ase-
tusmuutokset, energiatehokkuuden sekä kiinteistönpidon ja taloyhtiöiden toimihenkilöiden tarpeet. 
 

Kehitämme yhteistyötä, jonka kautta lisätään näkyvyyttä kuluttajien parissa. FISE-pätevyyksien arvostuksen lisää-
minen ja näiden mukana tuomien hyötyjen korostaminen, myös taloudellisesti, on mukana 2019. 
 

Jatkamme ja kehitämme yhteistyötä muiden kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen koulutusorganisaatioiden 
kanssa yhteisten koulutustapahtumien tuottamiseksi ja näin parannamme koulutustarjonnan ja kouluttajien katta-
vuutta. Toivomme jäsenyhdistysten osallistuvan omalla alueellaan koulutustilaisuuksien markkinointiin. 
 

Koulutustoiminnan laatua arvioimme jatkuvalla palautteella toteutuneista koulutuksista. Määrällisiä mittareita ovat 
toteutumisprosentti, koulutustapahtumien, koulutuspäivien ja koulutukseen osallistujien (jäsenet/ei jäsenet) mää-
rät sekä palaute/tyytyväisyys. Pääasiallisena vastuuhenkilönä on liiton koulutuspäällikkö. 
 

Vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n osakkaana/sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien 
(IVSU, KVVSU, IVTY, KVVTY, VHS, KYL, ET, LVVKU, IVKU) toteamisesta. Lisäksi SuLVI ylläpitää omia päte-
vyyksiä (KKL, PPHP, IV-mittaus). Pätevyystoiminnan mittarina ovat pätevyysmäärät (myönnetyt pätevyydet). Pää-
asiallisena vastuuhenkilönä on liiton koulutuspäällikkö. 
 
 

Viestintä 
2019 viestinnän tavoitteet ovat 

• edelleen vahvistaa jäsenten ja potentiaalisten jäsenten luottamusta liittoon alan merkittävänä vaikuttajana, 
osaamisen kehittäjänä ja verkostoitumisen mahdollistajana sekä aktivoida jäsenet olemaan aktiivisessa yh-
teydessä liittoon ja/tai sen paikallisiin LVI-yhdistyksiin. 

• tiedottaa ammattiaan valitseville nuorille LVI- ja talotekniikka-alan työllistymisestä, palkkauksesta ja opiske-
lumahdollisuuksista. 

• näkyä muulle suomalaiselle yhteiskunnalle energiatehokkaan, ympäristöystävällisen ja laadukkaan rakenta-
misen puolestapuhujana ja vahvistaa alan imagoa ja näkyvyyttä 

 

Viestinnän 2018 kohderyhminä ovat 

• jäsenet 

• opiskelijat ja ammattiaan valitsevat nuoret 

• muu yhteiskunta. 
 

Tärkeimpinä kumppaneina viestinnässä ovat rakentamisen ja kiinteistöalan järjestöt ja opiskelijoita palvelevat or-
ganisaatiot ja kanavat. 
Pääasiassa viestintäkanavana käytetään SuLVIn verkkosivuja, sosiaalista mediaa (Facebook, Twitter, LinkedIn), 

https://www.sulvi.fi/suomen-lvi-liitto/toimielimet/
https://sulvi.fi/koulutus/koulutuskalenteri/
https://sulvi.fi/koulutus/koulutuskalenteri/
https://sulvi.fi/koulutus/patevyydet/
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sähköpostimarkkinointia, Talotekniikka-lehden jäsenliitettä ja ostettua tiedotepalvelua. 
Viestinnän mittareina ovat 1) jäsenmäärän nettokasvu, 2) verkkosivujen ja somekanavien käyntimäärät, 3) media-
osumat, 4) Jäsenkysely / palaute. Vastuuhenkilönä on liiton viestintäsuunnittelija. 
 
 

Julkaisutoiminta 
Toimimme Talotekniikka-julkaisut Oy:n pääosakkaana aktiivisena yhtiön ja Talotekniikka-lehden kehittäjänä. 
SuLVIn jäsenille tilataan jäsenetuna Talotekniikka-lehti (vakinaisille jäsenille lehtimaksu). Jokaisessa lehden nu-
merossa on SuLVIn jäsensivut ja SuLVIn koulutuskalenteri. Jäsensivuja (= jäsenliite) kehitämme kertomaan 
SuLVIn sekä jäsenyhdistysten toiminnasta sekä jäsenpalveluista. 
SuLVIn omat ja välittämät julkaisut ovat myynnissä SuLVIn sivuilla. Julkaisujen tuottamisessa voimme kehittää 
yhteistyötä mm. Talotekniikka-Julkaisut Oy:n kanssa. 
 

SuLVI voi osallistua säädösten ja ohjeiden, oppaiden, koulutusmateriaalin, kirjallisuuden ja laskentaohjelmien ke-
hittämiseen ja markkinointiin. 
SuLVI toimii MX6 Energia -ohjelman jälleenmyyjänä. MX6 Energia on energiatehokkuuden ja -talouden suunnit-
teluohjelma, jolla laaditaan lisäksi määräystenmukaiset energiatodistusasiakirjat. 
 
 

Henkilökunta 
SuLVIlla on osaava, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta toiminnan avaintehtäviä varten. Henkilökun-
nan osaamista ylläpidetään ja kehitetään toiminnan mukaan. Henkilöstötyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti 
mm. kehityskeskusteluin. Henkilökuntatoimintaa järjestetään yhteistyön parantamiseksi, esim. Runfest. 
 

Toimiston henkilöstö 2019 (ja vastuualueet) 

• toiminnanjohtaja 

• viestintäsuunnittelija 

• koulutuspäällikkö ja pätevyysasiantuntija 

• jäsen-, talous- ja toimistoasioiden hoitaja. 
 
 

Talous ja toiminnan tuloksellisuus 
Olemme voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhdistys. Rahoitamme toimintaamme jäsenmaksuilla (henkilöjäse-
net, yhteistoimintajäsenet) sekä koulutus- ja pätevyystoiminnalla. Sijoitustoiminta on pienimuotoista. Toimimme 
aktiivisesti Talotekniikka-julkaisut Oy:n kehittäjänä. Liiton taloutta hoidamme vastuullisesti ja tasapainoisesti. Eril-
lisiin projekteihin haemme ulkopuolista rahoitusta. 
 

Toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta seuraamme vuosittain sovittavilla mittareilla ja tavoitteilla. Mittareita 
ovat mm. suunnitellun toiminnan toteutuminen, jäsentyytyväisyys, jäsenmäärän kehitys, tyytyväisyys koulutuk-
siin, koulutettujen ja pätevöityneiden määrät, talouden tunnusluvut. 
 

Ylläpidämme jäsenyhdistystemme jäsenrekistereitä omassa järjestelmässämme. Jäsentietojen ajantasaisuu-
dessa jäsenyhdistyksillä on erittäin merkittävä rooli, samoin reagoinnissa maksamattomiin jäsenmaksuihin. Liiton 
asiakasrekisteriä hyödynnämme jäsenyyden ja koulutus- ja tapahtumamarkkinoinnissa. Toimimme tietosuojakäy-
täntömme mukaisesti. 
 

Toimitilat ovat tehokkaassa käytössä palvellen toimiston, toimikuntien ja koulutus- ja pätevyystoiminnan tarpeita. 
Osa tiloista on vuokrattu ulkopuolisille. Vapaana olevat tilat pyritään vuokraamaan. Vuokralaisina ovat mm. VSF, 
LEY (Lämmitysenergia Yhdistys ry) ja Talotekniikka-julkaisut Oy. 
 
 

Tapahtumia 
• Korjausrakentaminen 2019, 29.1.2019 (Putkiremonttikilpailun julkistaminen) 

• SuLVIn suunnittelijapäivä 2019, Helsinki, 13.2.2019 

• Puheenjohtajapäivät, 22.-23.3.2019, Helsinki 

• Oma Koti -messut, 4.-7.4.2018 (Taltekan osastolla) 

• LVI-alan opiskelijakilpailu 2019, 4/2019 

• Rehva Annual Meetings 2019, 24.-25.5.2019 (+Clima 2019) 

• Rehvan opiskelijakilpailu 2019, 24.-25.5.2019 

• Hotorautaneuvosten kesätapahtuma, Kuopio, 16.-18.8.2019 

• LVI-Golfin SM-kisat 2019, Rönnäs, 6.9.2018 

• SuLVIn aamiainen 9/2019 

• Rakennusten energiaseminaari 2019 (FINVAC&co), 10/2019 (jos järjestetään) 

• Liittokokous 2019, KuLVI 50v, 22.-23.11.2019 

 
 

Hallituksen hyväksymä 18.10.2018 


