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Suomen LVI-liiton toiminta perustuu liiton hallituksen hyväksymään strate-
giaan 2019–2022.

Jäsenistö

SuLVI tukee jäsenyhdistystensä toimintaa, paikallista verkostoitumista ja 
vaikutusmahdollisuuksia. Liitto toimii tiiviissä vuoropuhelussa kaikkien jä-
senyhdistystensä kanssa ja tuottaa jäsenyhdistyksille verkostoitumiseen ja 
paikalliseen vaikuttavuuteen tarvittavia palveluita.

Henkilöjäsenyyden etuja, kuten vaikuttamista, avataan viestinnässä konk-
reettisemmin ja vaikuttamista omaan alaan helpotetaan ottamalla käyttöön 
uudenlaisia työkaluja. Yhteistyökumppanien tarjoamia jäsenetuja kehitetään 
edelleen. Löydä LVI-suunnittelija -palvelua kehitetään edelleen. Jäsentyyty-
väisyyttä mitataan strategian mukaisesti.

SuLVIn julkiset kannanotot ja valtakunnallinen toiminta palvelee LVI-alan 
ammattilaisten ja liiton jäsenyhdistysten henkilöjäsenten etua tekemällä 
alaa tunnetuksi ja tukemalla alan kehitystä.

Koulutus ja pätevyydet

Järjestämme laajasti mahdollisimman käytännön läheistä koulutusta ta-
lotekniikan alalla, keskittyen omassa tarjonnassamme LVI-alan pätevyyk-
siin liittyviin koulutuksiin. Yhteistyökumppaneiden kanssa tuotamme alan 
täydennyskoulutusta ja rajat ylittäviä toteutuksia. Koulutussuunnittelussa 
huomioimme koulutuksen sähköistämisen, mahdolliset muutokset lainsää-
dännössä sekä ohjeistuksissa, energiatehokkuuden, ympäristötekijät sekä 
kiinteistönpidon ja taloyhtiöiden toimihenkilöiden tarpeet.

Vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n osakkaana/
sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien (IVSU, KVVSU, IVTY, KVVTY, VHS, KYL, 
ET, LVVKU, IVKU) toteamisesta. Lisäksi SuLVI ylläpitää omia pätevyyksiä 
(KKL, PPHP, IV-mittaus ja uutena IV-puhdistus). Pätevyystoiminnan mit-
tarina ovat pätevyysmäärät (myönnetyt pätevyydet). Pääasiallisena vas-
tuuhenkilönä on liiton koulutussihteeri ja toiminnanjohtaja heitä avustaa 
viestintäasiantuntija.

Koulutustoiminnan laatua arvioimme jatkuvalla palautteella toteutuneis-
ta koulutuksista. Määrällisiä mittareita ovat toteutumisprosentti, koulu-
tustapahtumien, koulutuspäivien ja koulutukseen osallistujien (jäsenet/
ei jäsenet) määrät sekä palaute/tyytyväisyys. Pääasiallisena vastuu-
henkilönä on liiton koulutussihteeri ja toiminnanjohtaja heitä avustaa 
viestintäasiantuntija.
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Vuonna 2022 käynnistetään ”SuLVIn kahvihetki” -webinaarit. Nämä toteu-
tetaan koulutustoiminnan ja viestinnän yhteistyössä. Näissä webinaareissa 
tarjotaan ensisijaisesti yhteistoimintajäsenille mahdollisuutta esitellä yritys-
tään, uusia alan innovaatioita ja uutuuksia. Webinaarin aiheet voivat olla myös 
pelkästään tiiviitä ajankohtaiskatsauksia.

Viestintä

Vuoden 2022 aikana Suomen LVI-liitto viestii täsmällisemmin yhteiskunnalli-
sesti merkittävistä kysymyksistä, joihin se haluaa vaikuttaa ja siten tukea alan 
ammatillisen osaamisen, tutkimustiedon ja liiketoiminnan kehitystä.

Kaikessa viestinnässä ja koulutustoiminnan markkinoinnissa hyödynnetään 
olemassa olevia sosiaalisen median kanavia jatkaen säännöllistä julkaisutyötä. 
Liiton omat verkkosivut päivitetään vastaamaan paremmin jäsenistön ja ylei-
sön tarpeita. Julkaisuissa pyritään nostamaan esille henkilöjäseniä, jäsenyh-
distyksiä sekä yhteistoimintajäseniä.

Alan vetovoimaisuutta nuorille ja ammatinvaihtajille tehostetaan yhteistyössä 
yritysmaailman kanssa. Viestinnällistä yhteistyötä tiivistetään edelleen alan 
koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Toimimme tiiviissä yh-
teistyössä Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan talotek-
niikan Industry Professorin kanssa.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta ja tehokkaat 
prosessit 

Henkilökunnan ammattitaitoa vahvistetaan tarvittaessa lisäkouluttamisella. 
Toimiston yleinen viihtyvyys pidetään hyvällä tasolla ja ergonomiaan kiinni-
tetään huomiota. Henkilökunnan työtyytyväisyyttä mitataan kehityskeskus-
teluilla ja työhyvinvointikyselyllä. Tehokkuutta lisääviä prosesseja sekä työtä 
helpottavia työkaluja kehitetään edelleen. Joustavat työn tekemiseen liittyvät 
käytänteet lisäävät työssäjaksamista. Henkilöstö toimi toisiansa tukien.

Toimikunnat

SuLVIn toiminnan tukena on hallituksen asettamia toimikuntia, jotka toi-
mintasuunnitelmiensa mukaisesti valmistelevat ja ohjaavat niille sovittuja 
toimialueita. Toimikuntiin voi hakeutua/haetaan uusia, innostuneita jäseniä 
ja toiminta pidetään läpinäkyvänä. Uuden jäsenportaalin kautta jäsenten on 
helpompi osoittaa halukkuutensa eri tehtäviin.
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Kansainvälisyys

SuLVI jatkaa FINVACin (= SuLVI, VSF, SIY, LIVI) kautta osallistumista alan 
kansainväliseen yhteistyöhön pohjoismaisessa SCANVACissa, eurooppalai-
sessa REHVAssa ja ASHRAEssa ja välittää näistä tietoa jäsenistölle. Vuoro-
vaikutusmahdollisuuksia edistetään mm. opashankkein.

SuLVI/FINVAC voi asettaa edustajansa kansainvälisen opiskelijakilpailun 
suunnittelu- ja tuomariryhmään. FINVAC valitsee kilpailuun lähetettävän 
osallistujan.

Omavaraisuus ja vakaa talous

SuLVIn toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti jäsenmaksuilla (henkilöjäsenet, 
yhteistoimintajäsenet) sekä koulutus- ja pätevyystoiminnalla. Jatketaan 
toimintaa Talotekniikka-julkaisut Oy:n pääosakkaana aktiivisena yhtiön 
sekä Talotekniikka-lehden kehittäjänä, lisäksi jatkamme pienimuotoista 
sijoitustoimintaa omavaraisuuden tueksi.

Tavoitetila 2022

Toimintasuunnitelma tähtää siihen, että Suomen LVI-liitto on arvostettu ja 
julkisuudessa näkyvä LVI-/talotekniikka-alan ammattilaisten asiantuntija-
verkosto. SuLVI on merkittävä LVI-kouluttaja, tiedon välittäjä ja yhteiskun-
nallinen vaikuttaja. SuLVI on tunnettu LVI-alalla myös kansainvälisesti.

 


