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Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n toimintasuunnitelma 2023

Suomen LVI-liiton toiminta perustuu liiton hallituksen hyväksymään strate-
giaan 2023–2026.

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.

SuLVI pyrkii kehittämään henkilöjäsenyyden etuja, kuten kouluttautumista, 
verkostoitumista ja omaan alaan vaikuttamista, yhä paremmiksi ja laa-
dukkaimmiksi. Myös yhteistyökumppaneiden tarjoamia jäsenetuja pyritään 
kehittämään. Jäsentyytyväisyyttä mitataan vuosittaisilla jäsentyytyväisyys-
kyselyillä ja kommunikoimalla jäsenyhdistysten kanssa. Myös kuvernööri-
toiminnan aktivoiminen vuoden 2023 aikana pyrkii yhä tiiviimpään yhteis-
työhön liiton ja jäsenyhdistysten välillä. Kuvernööritoiminnan tavoitteena 
on viedä yhdistykselle liitolta terveisiä ja toinen vielä tärkeämpi tavoite on 
saada yhdistysten kuulumiset liitolle. Näin liitto voi toimia yhä paremmin 
jäsenyhdistystensä tukena.

Vuoden 2023 aikana erityistä huomiota kiinnitetään jäsenhankintaan. Jäse-
niä pyritään tavoittelemaan mukaan toimintaan SuLVIn verkostoitumismah-
dollisuuksien, näkyvyyden ja houkuttelevien jäsenetujen avulla. Näkyvyyttä 
kohdennetaan erityisesti alan yrityksiin sekä kaikille LVI-alan ammattilai-
sille. Lisää opiskelijoita alalle pyritään edelleen houkuttelemaan LVI-alan 
vetovoima-hankkeen avulla, jossa SuLVI on mukana. 

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 käytännönläheistä koulutusta talo-
tekniikan alalla, keskittyen omassa tarjonnassamme LVI-alan pätevyyk-
siin liittyviin koulutuksiin. Yhteistyökumppaneiden kanssa tuotamme alan 
täydennyskoulutusta ja rajat ylittäviä toteutuksia. Koulutussuunnittelussa 
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huomioimme mahdolliset muutokset lainsäädännössä sekä ohjeistuksissa, ener-
giatehokkuuden, ympäristötekijät sekä kiinteistönpidon ja taloyhtiöiden toimi-
henkilöiden tarpeet. Koulutusten toteutuksessa jatkamme toimiviksi todettuja 
verkkokoulutuksia. 

Vastaamme kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n osakkaana/sih-
teerijärjestönä LVI-pä- tevyyksien (IVSU, KVVSU, IVTY, KVVTY, VHS, KYL, ET, 
LVVKU, IVKU) toteamisesta. Lisäksi SuLVI yllä- pitää omia pätevyyksiä (KKL, 
IV-mittaus ja IV-puhdistus). Pätevyystoiminnan mittarina ovat pätevyysmäärät 
(myönnetyt pätevyydet). 

Koulutustoiminnan laatua arvioimme jatkuvalla palautteella toteutuneista koulu-
tuksista. Määrälli- siä mittareita ovat toteutumisprosentti, koulutustapahtumien, 
koulutuspäivien ja koulutukseen osallistujien (jäsenet/ei jäsenet) määrät sekä 
palaute/tyytyväisyys. 

Vuonna 2022 käynnistetty ”SuLVIn aamukahvit”- webinaarit saavat jatkoa. 
Näissä webinaareissa tarjotaan ensisijaisesti yhteistoimintajäsenille mahdol-
lisuutta esitellä yritystään, uusia alan innovaatioita ja uutuuksia. Webinaarin 
aiheet voivat olla myös alan ajankohtaiskatsauksia.

Viestintä

Vuonna 2023 Suomen LVI-liitto pyrkii viestimään yhä täsmällisemmin ja laa-
dukkaammin alalla yhteiskunnallisesti merkittävistä kysymyksistä, joihin SuLVI 
haluaa vaikuttaa ja antaa näkyvyyttä. Näin tuemme alan ammatillista osaamis-
ta, tutkimustietoa ja toimintamme kehitystä. 

Kaikessa viestinnässä ja koulutustoiminnan markkinoinnissa hyödynnetään 
olemassa olevia sosiaalisen median kanavia jatkaen säännöllistä julkaisutyötä. 
Liiton verkkosivut on päivitetty palvelemaan yhä paremmin jäsenistöämme ja 
parantamaan näkyvyyttämme valtakunnallisesti. Julkaisuissa pyritään nosta-
maan esille henkilöjäseniä, jäsenyhdistyksiä sekä yhteistoimintajäseniä.

Alan vetovoimaisuutta nuorille ja ammatinvaihtajille tehostetaan yhteistyös-
sä yritysmaailman kanssa. Viestinnällistä yhteistyötä tiivistetään edelleen alan 
koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Toimimme tiiviissä yhteis-
työssä Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnan talotekniikan 
Industry Professorin kanssa.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vuosi

Jäsenmäärä 4427 4470 4704 4721 4743 4636 4447 4372 4315 4089
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Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta ja tehokkaat pro-
sessit 

Liiton henkilökunta jatkaa hyväksi, toimivaksi ja joustavaksi osoittautunut-
ta hybridityötä, tehden töitä sekä etänä että toimistolla. Työergonomiasta 
huolehditaan hybridityössä. Henkilökunta saa ammattitaitoa vahvistavaa 
koulutusta tarvittaessa. Liitto pyrkii tekemään yhä järkevämpiä ja te-
hokkaampia prosesseja työtehtävien suorittamiseksi.  Henkilöstö toimii 
yhteistyössä ja toisiaan tukien. Suunnitelmana on yhden uuden henkilön 
rekrytointi.

Toimikunnat

SuLVIn toiminnan tukena on hallituksen asettamia toimikuntia, jotka toi-
mintasuunnitelmiensa mu- kaisesti valmistelevat ja ohjaavat niille sovittuja 
toimialueita. Toimikuntiin voi hakeutua/haetaan uusia, innostuneita jäse-
niä ja toiminta pidetään läpinäkyvänä. Jäsensivujen kautta jäsenet voivat 
ilmoittaa halukkuutensa työryhmätoimintaan.

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 tuomariryh- mään. 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 ja aktiivisena yhtiön 
sekä Talotekniikka-lehden kehittäjänä, lisäksi jatkamme harkittua varain-
hoitoa omavaraisuuden tueksi.
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Tavoitetila 2023

Liiton toimintasuunnitelma tukee Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n pyrkimystä olla 
arvostettu ja näkyvä LVI- ja talotekniiikka-alan ammattilaisten asiantuntija-
verkosto, merkittävä LVI-alan kouluttaja, tiedon välittäjä ja yhteiskunnallinen 
vaikuttaja.  
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