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Tiinan(-kin) 
tervehdys!

Liittokokoukset ovat merkittäviä 
kokoontumisia jäsenillemme.

➢Uusi strategia

➢Teemana jäsenhankinta ja 
jäsenpysyvyys

”Unohdettu jäsen ei kohta ole enää jäsen. Ja 
jäseneksi ei tulla, jos yhdistyksen olemassaoloa 
ei tiedosteta.”

Paula Veikkolainen, KeLVI, SuLVIn jäsentoimikunnan jäsen

Terveisiä Kiinasta _16112018 kosonen.pptx


Ajankohtaista alalla
Uudet asetukset voimaan 1.1.2018
◦ perustelumuistiot, oppaat, koulutukset

◦ yhteistyö

◦ päivitystarve?
◦ Kuulemistilaisuuksia (RVV 15.1.2019)

◦ hankkeita (mitoitusoppaiden päivitys)

◦ www.ym.fi/rakentamismaaraykset

Ympäristöministeriön asetuksia rakennusten vesi- ja 
viemärilaitteistoihin tarkoitettujen tuotteiden 
olennaisista teknisistä vaatimuksista ja 
tyyppihyväksynnästä lausunnolla
◦ Aika vaikuttaa

◦ Lisää tulossa muitakin
◦ Ks. myös standardointilausuntopyynnöt

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmäohje 
lausunnolla

http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset


Lausuntopyyntöihin vastaamalla voit vaikuttaa

FYI:

EU-tietoa – hyvä kooste FINVACin sivuilla + 
seminaariaineisto

Seppäsen blogi – myös FINVACin sivuilla

SuLVIn/FINVACin oppaat – mm. SuLVIn sivuilla
◦ Opas asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen

◦ Opas ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin 
asuinrakennuksissa

Talotekniikkaoppaat – www.talotekniikkainfo.fi

Linkkilistat SuLVIn sivuilla (www.sulvi.fi→ materiaalit)

https://www.finvac.org/eutietoa/johdanto
https://www.finvac.org/blogi.html
https://sulvi.fi/d2hanke/
http://www.talotekniikkainfo.fi/
http://www.sulvi.fi/


Jäsentietojen tarkistus ja päivitys
• Tietosuojakäytäntö
• Integroitu verkkolomake
• Keskitetysti, ammattimaisesti, turvallisesti

http://www.sulvi.fi/


Tuo uusia jäseniä
verkostoosi



Jäsenhankinta
• Mikä on (potentiaalisen

jäsenen) tarve tai 
ongelma, johon
tarjoamme vastauksen?

• Miten jäsenet sitoutetaan
olemaan meihin tyytyväisiä
– ja suosittelemaan meitä?

Maailma on mobiili ja 
sosiaalinen.



Mitä palveluita Suomen LVI-liitto 
SuLVI tuottaa jäsenyhdistyksilleen?

Hallinto- ja markkinointipalveluiden sekä edustusten keskittäminen 
liittoon on kustannustehokasta toimintaa.

Mitä palveluita Suomen LVI-liitto SuLVI tuottaa jäsenelle?

 Koulutus- ja pätevöitymispalvelut 

 Alan kehitys- ja tutkimustyö, tiedonvälitys 

 Lainsäädännön ja alan toimintamallien, oppaiden kehittäminen

 Jäsenyys oman ammattialan verkostossa



Kuluneena vuonna olimme jälleen monessa mukana! 

Kuvat: Vuoden putkiremontti, Korjausrakentaminen, Puheenjohtajapäivät, Studia, 
SuLVIn suunnittelijapäivä, opiskelijakilpailut, uutena tapahtumana SuLVIn aamiainen…



FinnBuild, Talotekniikka-Treffit, IOT-seminaari, Oktoberfest ja 
EU-seminaari yhä tuoreessa muistissa



Ensi vuonna…
• SuLVIn suunnittelijapäivä 13.2.2019 Helsingissä

• Korjausrakentaminen 29.1.2019

• ISH 2019, 11.-15.3.2019

• SuLVIn puheenjohtajapäivät 22.-23.3.2019 
(alustava)

• Neuvosten kesätapahtuma 16.-18.8.2019

•SuLVIn aamiainen 9/2019

• LVI-SM-golf 6.9.2019

• Rakennusten energiaseminaari 2019, 8.10.2019

• Liittokokous Kuopiossa 11/2019

• SRI – Älyvalmiusindikaattori

• IV-mitoitusopas-hankkeille jatkoa



LVI-alan vetovoima
▪ Pitkäjänteistä toimintaa – huolehditaan tulevaisuudestakin

▪ Ei mutua, nojaudutaan faktoihin

▪ Ei vain alalle houkuttelua, myös alan imagoa

▪ Tutkintoihin vaikuttaminen, matemaattisten aineopintojen lisääminen

▪ Yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö

www.lvi-ala.fi

http://www.lvi-ala.fi/


Koulutus ja pätevyydet



Koulutus ja pätevyydet
▪ Järjestämme koulutusta laajasti talotekniikan alalla

▪Mahdollisimman lähelle todellista tarvetta

▪ Keskittyen LVI-alan pätevyyksiin

▪ IV-paloturvallisuuden koulutukset asetusmuutoksissa

FISE-pätevyydet, SuLVI-pätevyydet: Arvon ja arvostuksen 
nosto yhteistyökumppanien kanssa

Uutena: Aurinkokeräinten ja -paneeleiden mitoitus ja 
Kiinteistönpidon koulutustarpeet

Optiona: eLearning ja Suomen asuntomessut

Toivomme 
jäsenyhdistysten 

osallistuvan 
koulutustilaisuuksien 

markkinointiin.

eLearning

Yhdistysyhteistyö 
koulutuksissa



Vuoden nuoren LVI-suunnittelijan valinta!



Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Strategia 2019–2022

Luotettava

Avoin

Puolueeton



Strategia 2019–2022
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. 



Strateginen toimintaympäristö



•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



sulvi.fi/palaute/

sulvi.fi/palaute 

https://sulvi.fi/palaute/
https://sulvi.fi/liittokokous/

