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SULVIN STRATEGIA 2015⎼2018 
 
 
Toiminta-ajatus (missio) 
SuLVI edistää jäsentensä ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä sekä energia- ja kustannustehokkaan, 
ympäristöystävällisen ja toimivan talotekniikan rakentamista ja ylläpitoa.  

 
SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä sekä 
yhteistoimintajäsenistä. SuLVI keskusjärjestönä tukee ja kehittää jäsenyhdistystensä toimintaa. 
 
SuLVIn ja sen jäsenyhdistysten toiminnan sisältönä on osaamisen kehittäminen tiedon välityksen ja 
koulutuksen avulla, toimialan julkisesta kuvasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta huolehtiminen 
sekä alan kansainvälinen yhteydenpito. 

 
 

Tavoitetila 2018 (visio) 
 
SuLVI on arvostettu ja julkisuudessa näkyvä LVI-/talotekniikka-alan asiantuntijaorganisaatio ja ammattilaisten 
verkosto. SuLVI on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, kouluttaja ja tiedon tuottaja. SuLVI on tunnettu myös 
kansainvälisesti. 
 

SuLVI ja sen jäsenyhdistykset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jonka jäsenet kokevat 
merkittävänä tukena paikalliselle toiminnalle. SuLVIn ja jäsenyhdistysten vuorovaikutus on aktiivista. 
SuLVIn jäsenyys koetaan halutuksi ja työuraa edistäväksi. SuLVI on nuorekas ja dynaaminen. 
 
SuLVIn tiedotus- ja koulutustoiminta tunnetaan toimialan keskeisenä tiedonlähteenä, erityisesti 
pätevöitymisessä ja ammattitaidon ylläpidossa. 
 
SuLVIn jäsenistön määrä kasvaa ja mahdollistaa laajemman kehitys- ja koulutustoiminnan. 
Tavoitetilan 2018 toteutuminen todennetaan mittaamalla. 
 

 

STRATEGIA 2015⎼2018 
 

Jäsenistö 
 
SuLVI edistää jäsentensä ammattitaidon jatkuvaa kehittymistä sekä energia- ja kustannustehokkaan, 
ympäristöystävällisen ja toimivan talotekniikan rakentamista ja ylläpitoa. 
 
SuLVI on LVI-alan ammattilaisten verkosto, joka muodostuu jäsenyhdistyksistä sekä yhteistoimintajäsenistä. 
SuLVI keskusjärjestönä edistää jäsenistön verkostoitumista ja keskinäistä yhteydenpitoa pääosin 
jäsenyhdistysten toiminnan kautta ja niitä tukemalla. Yhteistoimintajäsenten merkitystä kasvatetaan. 
 
Jäsenmäärän pysyvyys ja kasvu varmistetaan pitämällä aktiivisesti yhteyttä oppilaitoksiin, opiskelijoihin ja 
ammattinsa vasta aloittaneisiin. Jäsenistön mielenkiinnon säilyminen turvataan jatkuvasti uudistuvalla 
toiminnalla ja sopivalla toiminnan ja viestinnän kohdentamisella. 
 
Kuvernööritoiminnalla ylläpidetään suoraa keskusteluyhteyttä jäsenyhdistysten ja SuLVIn hallituksen välillä. 
 
SuLVI:n toiminnan tukena on hallituksen asettamia ja nimeämiä toimikuntia, jotka suunnitelmallisesti 
valmistelevat ja ohjaavat niille sovittuja toimialueita. 
 
Edunvalvonta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
 
SuLVI huolehtii jäsenistön ja yhteisön yleisestä edunvalvonnasta ja yhteiskunnallisesta arvostuksesta 
vahvistamalla alan valtakunnallista näkyvyyttä. SuLVI kehittää näin myös LVI-alan toimintaympäristöä ja 
jäsenkuntansa toimintaedellytyksiä. SuLVIlla on tasa-arvoinen ja vahva asema alan järjestökentässä. 
 
Toimialaa koskeviin merkittäviin asioihin reagoidaan sopivilla toimenpiteillä. SuLVIlla on 
edunvalvontatoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja ja jäsenet nimeää SuLVIn hallitus. 
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Edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista toteutetaan suunnitelmallisella ja laajalla yhteistyöllä muun 
järjestökentän kanssa. 
 
Tekninen toiminta, lausunnot, aloitteet 
 
SuLVI seuraa aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä. Kotimaiseen ja kansainväliseen säännös- ja ohjetyöhön 
otetaan kantaa tarvittavassa laajuudessa ja osallistutaan niiden laadintaan. Jäsenistön piirissä synnytetään 
keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä. 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
SuLVI välittää jäsenilleen tietoa toimialan kansainvälisestä kentästä. SuLVI on (FINVACin kautta) SCANVACin, 
REHVAn ja ASHRAEn jäsen. 
 
Vuorovaikutusmahdollisuuksia luodaan sekä yhdistys- että yksilötasoilla. 
 
 

Koulutus ja pätevyydet 
 
SULVI järjestää jäsenilleen LVI-alan koulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi sekä 
ammatillisen lisäpätevyyden saavuttamiseksi (pätevyyskoulutukset ja niihin liittyvät tentit). Koulutusta tarjotaan 
ensisijaisesti jäsenille (jäsenille myös edullisemmin). 
 
Koulutustarjonnassa seurataan tarkasti alan määräyksiä, trendejä ja tekniikan kehittymistä. Koulutuksessa 
käytetään alan parhaita kouluttajia. Kouluttajien ja koulutustarjonnan kattavuutta vahvistetaan yhteistyöllä 
jäsenyhdistysten, alan järjestöjen ja ulkopuolisten koulutusorganisaatioiden kanssa. Panostetaan myös 
etäopiskelumahdollisuuksiin. 
 
SuLVI osallistuu määräysten, koulutusmateriaalin, kirjallisuuden ja laskentaohjelmien kehittämiseen ja 
markkinointiin. 
 
 

Viestintä 
 
SuLVI välittää ajankohtaista tietoa jäsenilleen käyttäen nykyaikaisia viestintämenetelmiä. SuLVIn ja 
jäsenyhdistysten yhtenäisyyttä ja yhteistyötä kehitetään ja syvennetään viestinnällisin keinoin mm. 
tarkentamalla yhteisiä toimintatapoja sekä panostamalla viestinnän toimivuuteen, avoimuuteen ja suunnitteluun. 
 
Viestintäyhteistyötä kehitetään muiden alan järjestöjen kanssa. 
 
 
Julkaisutoiminta 
SuLVI toimii Talotekniikka-julkaisut Oy:n pääosakkaana aktiivisena yhtiön sekä Talotekniikka-lehden 
kehittäjänä. Järjestösivujen (= jäsenliite) sisältöä kehitetään viestintäsuunnitelman mukaisesti. 
 
 
Henkilökunta 
 
SuLVIlla on osaava ja motivoitunut henkilökunta. Henkilökunnan osaamista kehitetään jatkuvasti ja toimiston 
ilmapiiriä mitataan vuosittain. 
 
 
Talous ja toiminnan tuloksellisuus 
 
SuLVI rahoittaa toimintansa jäsenmaksuilla sekä koulutus- ja julkaisutoiminnalla. Jäsenmaksut pidetään 
kohtuullisina hoitamalla järjestön taloutta vastuullisesti ja tasapainoisesti. Toiminnan tuloksellisuutta ja 
tehokkuutta ylläpidetään seuraamalla vuosittain sovittavia mittareita ja tavoitteita (jäsenyhdistyskysely, 
yhteistoimintajäsenkysely). 
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