
TOIMINTASUUNNITTELMA VUODELLE 1999 
1.       Tiedotus 

Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on tehostaa eri hallinnon tasojen välistä tiedonkulkua. 
Hyödynnetään se asia, että yhdistys on edustettuna alan lehtien toimitusneuvostoissa. 

Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat tiedonvälittäminen jäsenistölle ajankohtaisista asioista 
sekä tiedonvälitys jäsenistön esille tuomista asioista valtion viranomaisille, kunnallisille 
keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille yhteistyötahoille. Aktivoidaan jäsenistöä siten, että 
hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja vierailuja maakunnissa. 

2.  Jäsenhankinta  ja -rekisteri 

Jäsenhankintaa tehostetaan, mutta suunnataan lähinnä ympäristönsuojelualalla työskenteleville. 
Tavoitteena on kasvattaa yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden aikana yli 300 jäseneen. 
Jäsenhankintaa kohdennetaan toisaalta valtion ympäristöhallinnon palveluksessa oleviin 
ympäristönsuojeluviranhaltijoihin ja toisaalta kuntien ympäristötoimistojen ja  -keskusten ei-
jäseniin. 

Yhdistyksen jäsenrekisteri tarkistetaan ja täydennetään tarvittavilta osin. 

3.       Edunvalvonta 

Yhdistys ajaa jäsenistönsä etua tekemällä alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä. Edunvalvontatyössään 
yhdistys p yr kii tiiviiseen yhteistyöhön var sinaisten edunvalvontajär jestöjen kanssa mm. seur aamalla 
teknisten sop imuksen soveltamista kunnissa. 

4.       Koulutus ja valistus 

Yhdistyksen koulutus- ja valistustoiminnan p ainop istealueena tulee vuonna 1 9 9 9  edelleen olemaan 
S uomen p aikallisen ymp är istönsuojeluhallinnon asiantuntemuksen kor ostaminen. V uonna 1 9 8 6  
p er ustettu ymp är istönsuojelun p aikallishallinto on ainutlaatuinen koko Eur oop assa. T ämän p aikallisen 
ymp är istötyön tunnetuksi tekemiseksi ja tunnustamiseksi yhdistys p yr kii näkymään julkisuudessa. 
L isäksi jär jestetään vuosikokouksen ja L ammin p äivien yhteydessä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia. 

Yhdistys  järjestää vuosikokouksen valtakunnallisten YVA-päivien yhteydessä 24.3.1999 klo 15.00  

alkaen Helsingissä, Itä-Pasilassa, Etelä-Suomen lääninhallituksen tiloissa.    

Vuosikokouksen yhteydessä pidetään alustukset: 

-          Suomen kestävän kehityksen politiikasta, Jari Väyrynen Ympäristöministeriö 

-          Ajankohtaista ympäristöhallinnosta, Riitta Rönn Ympäristöministeriö 

Perinteiset ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 5. -  6.10.1999.  

Päivien aiheita ovat mm. seudulliset jätehuoltoratkaisut ja jätehuoltoyhteistyö sekä uusi 
maankäyttö- ja rakennuslaki. 



Ympäristönsuojeluviranhaltijat pyrkii kevään 1999 aikana selvittämään mahdollisuudet järjestää 
yhteistyössä muiden vastaavien yhdistysten kanssa laaja ”ympäristöfoorumin” kevätkokousten 
yhteydessä. 

5.  K an s ai n v ä l i n e n  t o i m i n t a 

Yhdistys on vuoden 1 9 9 6  alusta liittynyt Eur op ean F eder ation of  Envir onmental P r of essionals ( EF EP ) ,  
eli Eur oop an ymp är istöammattilaisten liittoon.  T ämä yleiseur oop p alainen yhdistys p yr kii edesauttamaan 
ymp är istöalan ammattilaisten osaamista sekä tehdä ymp är istönsuojelualaa tunnetuksi EU : ssa. EF EP : in 
toiminta on kuitenkin kär sinyt var ojen p uutteesta er ityisesti viime vuonna,  joten toiminnan jatkuvuus on 
vaar assa. 

Yhdistys pyrkii tukemaan taloudellisesti jäsenistönsä koulutusta myöntämällä koulutusavustusta 
erityisesti kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista varten. 

6.       Kokoukset 

V ar sinaisen vuosikokouksen lisäksi jär jestetään tar vittaessa ylimäär äinen kokous 
ymp är istönsuojelup äivien yhteydessä. H allitus kokoontuu noin 8  ker taa vuoden aikana. H allitus p itää 
ker r an vuodessa ” maakuntakokouksen”  p aikallisten ammattilaisten ker a.  V uonna 1 9 9 9  kokous p idetään 
V ar kaudessa. 

7.       Talous ja hallinto  

Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu pidetään 
ennallaan,  70 mk/v.  Jäsenmaksujen perintää kehitetään, jotta maksuprosentti saadaan nostetuksi 
mahdollisimman suureksi.  Kurssimaksuilla ja haettavilla avustuksilla katetaan kurssien 
järjestämisestä aiheutuvat kulut. 

Tuotto käytetään koulutukseen ja valistukseen. 
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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY:N  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1999 

1. Yleistä 

Yhdistyksen toiminta on kertomusvuonna painottunut koulutukseen sekä järjestön tunnetuksi 
tekemiseen. Koulutustoiminta keskittyi jälleen Lammin biologisella asemalla järjestettyihin 
ympäristönsuojelupäiviin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet ovat tuoneet yhdistyksen näkemyksiä esille 
osallistuessaan eri työryhmien työskentelyyn. Erityisen hyödyllisenä työmuotona on pidetty nk. 
maakuntavierailuja, joilla hallitus on perehtynyt eri alueiden kuntien ympäristönsuojelukysymyksiin 
ja käynyt keskusteluja alueen ympäristöviranhaltijoiden kanssa.  

2. Tilaisuudet 

Yhdistys järjesti kertomusvuoden aikana seuraavat tilaisuudet: 



-                      ympäristönsuojelupäivät Lammilla  5 - 6.10.1999. Osallistujia oli noin 65. 

-                      maakuntavierailun ja neuvottelupäivän Pieksämäellä 8.11.1999.  Läsnä oli 16 henkilöä.  

3. Kokoukset 

Yhdistyksen varsinainen kokous pidettiin 24.3.1999 Etelä-Suomen lääninhallituksen tiloissa YVA-
päivien yhteydessä. Osanottajia oli valitettavasti vain seitsemän. Ennen varsinaista vuosikokousta 
ylitarkastaja  Jari Väyrynen ympäristöministeriöstä kertoi Suomen kestävän kehityksen politiikasta 
ja vanhempi hallitussihteeri Riitta Rönn ympäristöministeriön ajankohtaisista asioista. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset vuosikokousasiat. Yhdistyksen hallitus kokoontui kertomusvuoden 
aikana yhdeksän kertaa. 

4. Jäsentiedotteet ja tiedotus 

Jäsentiedotteita lähetettiin kaksi.  

5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin 

Kaisu Anttonen edusti yhdistystä Ympäristö ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa, Anja Vallittu 
Rakennusvalvonta-lehden toimitusneuvostossa ja Päivi Kippo-Edlund ympäristöministeriön 
Ympäristö-lehden toimitusneuvostossa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Stefan Skog on hoitanut yhdistyksen yhteydenpitoa ja kirjeenvaihtoa 
Euroopan ympäristöasiantuntijoiden yhdistyksen EFEP:n kanssa. 

Stefan Skog on toiminut puheenjohtajana kuntien ympäristönsuojelumääräyksiä valmistelevassa 
työryhmässä. Yhdistystä kuultiin ympäristönsuojelulaista sekä ympäristöministeriössä että 
eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Lisäksi yhdistys antoi mainitusta laista kaksi lausuntoa. 

Yhdistys teki aloitteen ja osallistui vuoden 2000 maaliskuussa YVA-päivien yhteydessä 
järjestettävän ympäristöpäivän järjestelyihin. 

6. Toimihenkilöt vuonna 1999 

Stefan Skog, Vantaa, puheenjohtaja 

Juha Viinikka, Loppi, varapuheenjohtaja 

Päivi Aarnio, YTV, sihteeri 

Kaarina Heikkonen, Helsinki 

Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus 

Kirsi Leiri, Iitti 

Varajäsenet: 

Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus 



Tapio Glumoff, Vehkalahti 

Päivi Kippo-Edlund, Kuntaliitto 

Karita Krooks, Varkaus 

Juha Lahtela, Helsinki 

Tilintarkastajat:             Camilla von Bonsdorff, Helsinki 

                                  Jaakko Vähämäki, Vantaa 

Varatilintarkastajat:       Riitta Rönn, Helsinki 

                                  Anja Vallittu, Helsinki 

7. Jäsenistö 

31.12.1999 oli yhdistyksen jäsenmäärä jäsenrekisterin mukaan 292, joista jäsenmaksun maksaneita 
oli 186. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhdistyksen jäsenmäärän kehitys vuodesta 1986 alkaen: 

vuosi 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
maks. 29 75 99 129 158 153 162 137 199 215 201 148 194 186 
jäsenmäärä 29 86 104 160 201 225 245 255 278 295 298 298 295 292 
maksu% 100 87 95 80 78 68 66 54 72 73 67 50 66 64 

8. Talous 

Yhdistyksen talous selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. 

Toimintavuoden tilinpäätös osoittaa 1639,78 mk:n ylijäämää. Koulutus- ja kurssitoiminnan 
(Lammin päivät ) tulos oli + 8980 mk, tiedotus- ja näyttelytoiminnan tulos oli -6381 mk ja 
yhdistyksen hallintotoiminnan tulos -12 694 mk. Opintomatka-avustuksia jaettiin vuonna 1999 
yhteensä 1000 mk.  

Varainhankinta on koostunut jäsenmaksutuloista 12 640 mk. Ympäristöministeriöltä ei saatu 
avustusta vuodelle 1999.  

 


