
Tervetuloa Suomen LVI-liittoon!



Olemme LVI-alan ammattilaisten 
koulutus- ja yhteistyöjärjestö,
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ja meillä on 30 jäsenyhdistystä ympäri 
Suomen.



Alueelliset 
jäsenyhdistykset, 
valtakunnallinen 
liitto
Jäsenyhdistyksen 
jäsenenä tutustuu myös 
oman alueensa 
ammattilaisiin ja liiton 
kautta tulevat tutuksi 
koko Suomen alan 
kärkitekijät.



“Muutettuani Tampereelle olin 
Helsingissä neljä vuotta asunut 

vaasalainen, jolla ei ollut Manseen 
minkäänlaisia yhteyksiä. Yhdistystoiminta 
oli siis helpoin ja nyt ajatellen paras tapa 

tutustua alan toimijoihin ja alueen 
talotekniikkapiireihin oman 

työorganisaation ulkopuolella.”
S. Ventä, "Yhdistystoiminta tarjoaa mahdollisuuksia, joita työssä ei välttämättä kohtaa" 

08/05/2019
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Ammattitaitoa ja kohtaamisia
• Tarjoamme jäsenyhdistysten jäsenille 

oman ammattitaidon kehittämistä 
pätevöitymispalveluilla ja 
jäsenetuhintaisilla koulutuksilla.

• Jäsenyhdistykset järjestävät 
tuoteuutuuksien esittelyitä, mielenkiintoisia 
kohdevierailuita ja luovat työelämässä 
tärkeitä verkostoja.

• Jäsenetuna saat mm. Talotekniikka-
lehden, jonka välissä ilmestyy oma 
jäsenliitteemme.
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“Se mistä täällä saadaan kehuja 
laitevalmistajilta, on että suunnittelijat on 
keskenään tuttuja. Parin laitevalmistajan 

kanssa on pidetty yhteinen tilaisuus 
mihin on kutsuttu paikalliset 

suunnittelijat.”

T. Niittylahti, Savonlinnan seudun LVI-yhdistys SaSeLVI
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Rakennus-, LVI- ja 
kiinteistöalan 
henkilöpätevyyspalvelu
FISE
• Varmistaa henkilön pätevyys ja sen ylläpito 
• Kannustaa oman osaamisen kehittämiseen
• Auttaa viranomaisia kelpoisuuden toteamisessa
• Helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuttajien päätöksentekoa 
• Varmistaa henkilöpätevyyksien avulla, että yrityksen 

konkreettinen osaaminen on olemassa
• Parantaa yrityksen kilpailukykyä
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Pätevyyden toteamisen 
toiminnan tarkoitus
• Varmistaa henkilön pätevyys ja sen ylläpito 
• Kannustaa oman osaamisen 

kehittämiseen
• Auttaa viranomaisia kelpoisuuden 

toteamisessa
• Helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuttajien 

päätöksentekoa 
• Varmistaa henkilöpätevyyksien avulla, että 

yrityksen konkreettinen osaaminen on 
olemassa

• Parantaa yrityksen kilpailukykyä
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Suomen LVI-liitto toimii sihteerijärjestönä 
seuraavien FISE-pätevyyksien osalta
• IV-suunnittelijat ja KVV-suunnittelijat
• Haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat
• Kylmäsuunnittelijat
• IV-työnjohtajat ja KVV-työnjohtajat
• Energiatodistuksen laatijat
• LVV-kuntotutkijat
• IV-kuntotutkijat
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Myönnämme myös omia pätevyyksiä

• Kiinteistön kaukolämpötyönjohtajan pätevyys
• IV-mittauksen pätevyys
• Pienpuhdistamohuoltajan pätevyys
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Alan edistäminen
• Tuemme alan kehitystä ja tutkimustyötä 

Säätiö LVY:n kautta.
• Jaamme ajankohtaisia uutisia 

jäsenkirjeillä sekä avoimesti kaikille 
kiinnostuneille Facebookissa, 
LinkedInissä, Instagramissa ja 
Twitterissä. 

• Järjestämme seminaareja, koulutuksia ja 
tuotamme oppaita itse ja yhdessä 
muiden alan toimijoiden kanssa.
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Säätiö LVY myöntää 
apurahoitusta erilaisiin
LVI-alan hankkeisiin. 

• Voit anoa apurahaa LVI-talotekniikkaan liittyvään 
tutkimukseen väitöskirjan, diplomityön tai 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyön tekemistä varten.

• Säätiötä hallinnoivat yhdessä Suomen LVI-liitto SuLVI ry, LVI-
Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry ja Talotekniikan teollisuus ja 
Kauppa ry (Talteka).

• Lisätietoja saatiolvy.sulvi.fi
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LVI-ala.fi

• LVI-alan järjestöjen yhteisen 
Vetovoima-hankkeen tavoitteena 
on lisätä talotekniikan 
houkuttelevuutta nuorten silmissä 
ja lisätä alalle hakeutuvien 
opiskelijoiden määrää.

• Seuraa myös Youtubessa.
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Vaikuttaminen
• Kokoamme jäsentemme 

kommentit alan säätelyn ja 
oppaiden lausuntopyyntöihin. 
Osallistumme alan kannalta 
merkittäviin kehittämishankkeisiin 
ja toimimme läheisessä 
yhteistyössä alan sekä 
kotimaisten että ulkomaisten 
organisaatioiden kanssa, 
tavoitteenamme varmistaa 
talotekniikan arvostettu 
huippuosaaminen Suomessa.
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Toimimme tiiviissä yhteistyössä

• Alan ministeriön, viranomaisten, oppilaitosten sekä muiden 
järjestöjen kanssa.

• Kansainväliset yhteydet on kanavoitu pääosin FINVACin 
kautta, joka on SuLVIn, VSF:n, LIVIn ja SIYn 
yhteistyöyhdistys.

• FINVACin kautta olemme  kansainvälisten järjestöjen 
pohjoismaisen LVI-yhteisön SCANVACin, eurooppalaisten 
LVI-liittojen kattojärjestön REHVAn sekä amerikkalaisen 
AASAn (ASHRAE Associate Society Alliance) jäsen.
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“Euroopan Unionin komissio tunnistaa 
meidät keskeisenä sidosryhmän 

edustajana, joten REHVA kutsutaan aina 
tapahtumiin tai konsultoimaan, kun kyse 

on esimerkiksi rakennusten 
energiatehokkuudesta”

Anita Derjanecz, REHVA managing director, 09/2019
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Kommentoi, osallistu 
työryhmiin
Liiton rooli jäsentensä kommenttien kokoajana 
on merkittävä, sillä näin pystytään kokoamaan 
yhteen suuri määrä arjen työssä kertynyttä 
kokemusta, eli osaamista, jota esimerkiksi 
uusien asetusten säätämiseen tarvitaan. 
Lausuntojen antaminen on alan ammattilaisten 
edun valvomista.

Liitto on myös rekisteröity, oikeuskelpoinen 
toimija, mikä antaa omalta osaltaan 
uskottavuutta sen kannanottoihin.
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Yhteistoimintajäsenyys on 
osaamista ja kohtaamisia.
Alan organisaatiot voivat kannattaa 
toimintaamme yhteistoimintajäsenenä.

Yhteistoimintajäsenet näkyvät liiton tukijoina 
kaikissa kanavissamme ja ovat mukana 
ensimmäisinä, kun alalla tapahtuu.
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“Arvostan sitä, että työnantajani 
kannustaa – aivan ylintä johtoa myöten –

osallistumaan ja verkostoitumaan 
yhdistystoiminnassa.”

T. Niemelä Suomen LVI-liiton jäsenliitteen haastattelussa 2/2018
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Liity jäseneksemme
Jäseneksi voi liittyä www.sulvi.fi -
verkkosivuilla.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu 
muodostuu SuLVIn osuudesta (85 
€/2020) ja jäsenyhdistyksen 
osuudesta, jolloin jäsenmaksun 
suuruus on n. 85-120 € yhdistyksestä 
riippuen).

Opiskelijajäsenyys on maksuton 
maksimissaan neljä vuotta.
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