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Toimintaympäristö 2020
▪

Talouskasvu hidastuu, mutta pysynee plussalla.

▪

Työllisyysaste pysynee nykytasolla, työttömyydessä alueellisia eroja.

▪

Inflaatio kiihtyy.

▪

Rakentamisen kasvuvauhti hidastuu erityisesti asunto-aloitusten vähenemisestä johtuen
(pl pääkaupunkiseutu), alueelliset vaihtelut suuria.

▪

Valmiiden myymättömien uusien asuntojen määrä kasvaa.

▪

Korjaustarve kasvanut, hidastuva uudisrakentaminen vapauttaa resursseja korjaamiseen.

▪

Talotekniikka-alan yrityksillä vuoden käynnistyessä kohtuullisen hyvä tilauskanta.

▪

LVI-asennusyritykset eivät ole rakentamisen huippusuhdanteissa kyenneet vahvistamaan
taloudellista kestokykyään huonoja aikoja varten.
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Toimintasuunnitelma 2020 I Painopisteet
Työmarkkinat ja edunvalvonta
▪

Aseman vakiinnuttaminen sopimussuhteissa sekä
kumppanuusmalleissa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen
▪
▪
▪

Sidosryhmät ja
yhteiskunta

Työelämä

Parhaat saatavilla olevat TES-ratkaisut.

TATE-urakoitsijan aseman parantaminen
▪

Jäsenet

Olemassa olevien rakennusten energiakorjaukset.
Säännöllisen huollon ja kunnossapidon merkitys.
Ilmastonmuutoksen liiketoimintamahdollisuudet.

▪ Erinomainen
jäsenpalvelu.
▪ Tuloshakuinen
toimintaote ja
kustannustehokas
toiminta.
▪ Vahva taloudellinen
toimintapohja.

• Arvostettu
asiantuntija ja
tietopankki.
• Luotettava
yhteistyökumppani
• Tehokas toimija ja
muutosvoima
kiinteistö- ja
rakennusklusterissa.

• Paikallisen sopimisen
edistäminen.
• Työehdot
mahdollistavat
järkevän toiminnan
yritysten ja niiden
asiakkaiden eri
tilanteissa.

Talotekniikka vetovoimaiseksi
▪
▪

Alan hakijamäärät kasvuun.
Positiivisen mielikuvan vahvistuminen
suuren yleisön mielissä.

Vaikuttaminen ja viestintä
▪
▪
▪

Painopisteiden tukeminen ja strategian toimeenpano.
Jäsenpalvelun vahvistaminen.
Liiton asema alan asiantuntijana.
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Työmarkkinat ja edunvalvonta
Tavoite
▪

Parhaat saatavilla olevat TES-ratkaisut ilman häiriöitä.

Toimenpiteet
▪
▪
▪
▪

Asetetaan sopimustavoitteet yhdessä jäsenyritysten kanssa.
Toteutetaan TES-neuvottelut rakentavasti.
Viestitään neuvottelutilanteista ajan tasaisesti jäsenille.
Ylläpidetään luottamukselliset suhteet sopimuskumppaneihin ja neuvotellaan
jatkuvasti sopimuskauden aikana.
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TATE-urakoitsijan aseman parantaminen
Tavoite
▪

Taloteknisen urakoitsijan aseman vakiinnuttaminen sopimussuhteessa rakennuttajaan
ja tilaajaan erilaisissa sopimus- ja kumppanuusmalleissa.

Toimenpiteet
▪
▪
▪

▪

Vaikutetaan tilaajatahoihin yhteistilaisuuksissa ja tapaamisissa.
Toteutetaan yhteisiä tilaisuuksia ja hankkeita sähköistä talotekniikkaa edustavien ja
muiden alan toimijoiden kanssa.
Rohkaistaan tiedottamisella, koulutuksella ja esimerkein LVIS-urakoitsijoita toimimaan
päätoteuttajana, allianssiosapuolena ja sivu-urakoitsijana aliurakoitsija-aseman
sijasta.
Talotekniikka-asennuksen strategian toimeenpano.
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Ilmastonmuutoksen torjuminen
Tavoite
▪

Talotekniikan roolin vahvistaminen ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Toimenpiteet
▪
▪
▪

Edistetään viestinnän keinoin olemassa olevien rakennusten energiakorjauksia.
Korostetaan säännöllisen huollon ja kunnossapidon merkitystä.
Herätellään jäseniä ilmastonmuutoksen liiketoimintamahdollisuuksista.
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Talotekniikka vetovoimaiseksi
Tavoite
▪
▪

Saada talotekniikka-alan hakijamäärät kasvamaan kaikilla tutkintotasoilla.
Alan positiivisen mielikuvan vahvistuminen suuren yleisön mielissä.

Toimenpiteet
▪
▪
▪
▪

Toteutetaan Vetovoima-hankkeessa sovittuja toimenpiteitä.
Toimitaan aktiivisesti talotekniikan työelämätoimikunnan kautta valtakunnallisessa
laadunvalvontatyössä.
Opastetaan jäsenistöä työssäoppimisen toteuttamiseen.
Toteutetaan kuluttajille suunnattua viestintää.
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Vaikuttaminen ja viestintä
Tavoite
▪

Vahva viestintä ja vaikutustyö tukevat jäsenyritysten toimintaa, toiminnan painopisteitä
sekä talotekniikka-asennuksen strategian toimeenpanoa.

Toimenpiteet
▪
▪
▪
▪
▪

Tuotetaan ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa jäsenille.
Vastataan jäsenkysymyksiin ripeästi.
Tuotetaan jäsenille oikea-aikaista tietoa TES-neuvotteluista.
Toteutetaan TATE-urakoitsijan asemaa, alan vetovoimaa sekä roolia ilmastonmuutoksen
torjujana vahvistavaa viestintää.
Vahvistetaan liiton asemaa LVI-asennuksen ja talotekniikan palvelevana asiantuntijana
ulkoisella näkyvyydellä.
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Tehtävä
Liitto on LVI-alalla toimivien asennus-, huolto- ja urakointiyritysten toimiala- ja työnantajajärjestö.
Sen tehtävänä on jäsenten ja LVI-alan toimintamahdollisuuksien edistäminen.

Visio
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry on vahva, kattava ja kehittävä erikoisurakoinnin liitto, joka yhdistää
LVI-urakoinnin ja palvelutoiminnan eri sektoreita edustavien, eri puolilla maata sijaitsevien
erikokoisten yritysten yhteiset tarpeet tehokkaaksi edunvalvonnaksi.
Liitto toimii kiinteistö- ja rakennusklusterissa yhteistyökykyisesti koko talotekniikka-alan tavoitteiden
hyväksi.
Liiton jäsenet ovat luotettavia, dynaamisia ja kannattavia yrityksiä. Ne toimivat yhteistyössä
asiakkaiden ja toimialan muiden osaajien kanssa kehittääkseen LVI-talotekniikan vaikuttavuutta
hyvän sisäympäristön luomisessa ja hallinnassa.

Arvot
Asiantuntemus ja osaaminen I Luotettavuus

I Jäsenlähtöisyys I Kehittyminen
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