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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2005 
 
1. Tiedotus 
 
Keskeisenä tavoitteena on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien alan 
ympäristönsuojeluviranhaltijoiden välistä tiedonkulkua. Yhdistys on edustettuna alan 
lehtien toimitusneuvostoissa: Ympäristö ja terveys -lehden toimitusneuvostossa Kaisu 
Anttonen ja hallintoneuvostossa Niina Salminen-Åberg sekä Rakennusvalvonta -lehdessä 
Tapio Glumoff. Lehtiä hyödynnetään tiedonkulun kehittämiseksi esim. mainostamalla 
lammin päiviä ja jäseneksi liittymistä.  
 
Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat tiedon välittäminen jäsenistölle ajankohtaisista 
asioista sekä tiedonvälitys jäsenistön esille tuomista asioista valtion viranomaisille, 
kunnallisille keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille yhteistyötahoille. Tiedotusta on 
kehitetty perustamalla yhdistykselle kotisivut internetiin. Osoite on 
www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi. Kotisivujen kanssa on ollut teknisiä ongelmia, joita 
ratkotaan vuoden 2005 aikana. Kotisivuja kehitetään edelleen ja päivitetään uuden tiedon 
osalta. Jäsenkirjeet toimitetaan ainoastaan sähköisesti. Kotisivujen kautta pyritään 
hallituksen ja jäsenistön aktiiviseen vuorovaikutukseen: kuka tahansa voi esittää 
käsiteltäviä asioita hallitukselle netin kautta. 
 
Yhdistys korostaa Suomen paikallisen ympäristönsuojeluhallinnon asiantuntemusta. 
Vuonna 1986 aloitettu ympäristönsuojelun paikallishallinto on ainutlaatuinen koko 
Euroopassa. Tämän paikallisen ympäristötyön tunnetuksi tekemiseksi ja tunnustamiseksi 
yhdistys pyrkii näkymään julkisuudessakin. 
 
2. Jäsenhankinta ja -rekisteri 
 
Jäsenhankinta onnistui hyvin vuonna 2004 ja uusien jäsenien aktivoimista jatketaan 
edelleen vuonna 2005 kaikkien hallituksen jäsenten toimesta. Kaikki 
ympäristönsuojelutyötä tekevät, erityisesti julkisen hallinnon puolella, ovat tervetulleita 
jäseneksi. 
 
Vuonna 2004 jäsenlistaa on päivitetty aktiivisesti ja listan päivittämistä viimeistellään 
vuonna 2005 mm. sähköpostiosoitteiden ym. vaihtuvan tiedon osalta. Jäsenistölle 
muistutellaan säännöllisesti siitä, että he ilmoittaisivat uudet yhteystietonsa yhdistyksen 
sihteerille. 
 
3. Edunvalvonta 
 
Yhdistys ajaa jäsentensä etuja tekemällä alaansa liittyviä aloitteita ja esityksiä.  
 
Edunvalvontatyössä yhdistys pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön varsinaisten 
edunvalvontajärjestöjen kanssa mm. seuraamalla teknisten sopimuksen soveltamista 
kunnissa. Vuoden 2005 ensimmäisessä kokouksessa sovittiin Ympäristöasiantuntijoiden 
keskusliitto YKL ry:n kanssa yhteistyöstä ympäristönsuojelutyön vaativuuden esiin 
nostamiseksi. Tarkoituksena on mm. saada jälkeen jääneitä palkkoja asianmukaisemmalle 
tasolle. Yhteistyössä edunvalvontajärjestöjen kanssa pyritään myös lisäämään 



luottamusmiesten tietoutta ympäristöviranhaltijoiden työn sisällöstä ja tekemään jäsenille 
tietopaketti, jonka avulla palkkaerimielisyyksien jne. ratkaiseminen omalla työpaikalla 
helpottuu. 
 
Vuonna 2005 pohditaan työvoimavääristymien vaikutusta esim. palkkatasoon. Alalle 
koulutetaan runsaasti työvoimaa ja suhteessa työpaikkojen määrään tulijoita on paljon. 
Tämä antaa työnantajalle mahdollisuuden säilyttää palkkataso alhaisena ja saada siitä 
huolimatta koulutettua henkilökuntaa. Etenkin pienissä kunnissa henkilöstön nopea 
vaihtuvuus vaarantaa pitkäjänteisen ympäristönsuojelutyön. 
 
YSV osallistuu keskusteluun koulutuksen merkityksestä viranhaltijoiden asiantuntemuksen 
ylläpidossa. Lainsäädännön jatkuva uudistuminen ja sen täytäntöönpano kunnissa 
edellyttää mahdollisuutta riittävään kouluttautumiseen myös pienissä kunnissa. 
Koulutusten maksullisuus ei saa olla esteenä työtaitojen ylläpidolle. YSV pyrkii tuomaan 
esiin riittävien koulutusmäärärahojen tärkeyden. YSV katsoo, että koulutusten hinnoittelu 
tulee saada nykyistä maltillisemmaksi. 
 
Vuonna 2005 jatketaan ympäristöministeriön ja Kuntaliiton v. 2003 toteuttaman 
ympäristöhallinnon resurssiselvityksen jatkotoimenpiteiden seurantaa ja vaikutetaan 
asiaan. Resurssikartoitus on vasta ensimmäinen askel resurssivajeen kohentamiseksi. 
Vuonna 2005 viritetään yhteistyötä ympäristöministeriön ja alueellisten 
ympäristökeskusten kanssa kuntien ympäristönsuojelutyön resurssien parantamiseksi ja 
tukemiseksi. Asia on tärkeä, sillä etenkin pienten kuntien yksinäiset raatajat uhkaavat 
tuupertua työtaakkansa alle. Kokoontumisissa ja yhteydenpidossa roolijakoa 
ympäristönsuojelun kentällä voitaisiin tarkastella yhdessä ja voimavaroja voitaisiin näin 
mahdollisesti parantaa aiemmasta.  
 
4. Koulutus ja valistus 
 
Perinteiset ja suositut ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 
4.-5.10.2005. Lammin päivillä on ehdotettu käsiteltävän hallintoa, maataloutta, jätevesiä, 
vesiensuojelua, jätehuoltoa ja kaavoitusta koskevia aiheita. Vuosikokouksessa nimetään 
suunnitteluryhmä valmistelemaan Lammin päiviä. 

5. Kansainvälinen toiminta 
  
YSV ry oli mukana perustamassa Euroopan ympäristöammattilaisten liittoa (European 
Federation of Associations of Environmental Professionals - EFAEP). 
 
YSV on nimennyt edustajansa EFAEP:n teematyöryhmiin: ympäristövalistus- ja kasvatus 
(Miira Riipinen), ympäristöjärjestelmät (Heli Jutila), jätehuolto (Jouni Stordell) ja 
teollisuuden ympäristökysymykset (Esko Tamminen). Työryhmien työ ei kuitenkaan ole 
käynnistynyt toivotulla tavalla. EFAEP:ssa uudelleenorganisoidaan teemaryhmiä.  
 
Vuonna 2005 tutkitaan yhä mahdollisuutta saada yhteys myös Ruotsin miljö- och 
hälsoinspektorersnas förbundetiin (www.mhtf.se) ja mahdollisesti muiden pohjoismaiden  
julkisen alan ympäristönsuojelutyöntekijäjärjestöihin.   
 



6. Kokoukset, maakuntamatkat, opintoretket 
 
Varsinaisen vuosikokouksen (9.3.2004) lisäksi, järjestetään tarvittaessa ylimääräisiä 
kokouksia ja tilaisuuksia. Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuoden aikana. Hallituksen 
kokoukset ovat avoinna jäsenille ja esityslistat ovat nähtävillä www-sivuilla. 
 
Hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja maakuntavierailuja noin kerran vuodessa, 
paikallisten ympäristönsuojelun ammattilaisten kera. Maakuntamatkan luonnetta 
kehitetään enemmän paikallisen viranhaltijan työtä tukevaksi, esim. kutsumalla paikallisia 
luottamusmiehiä tai kunnan johtoa mukaan tapaamiseen ja tuomalla esille kunnallisen 
ympäristönsuojelutyön haastavuutta ja tärkeyttä sekä esim. hyvin hoidetun työn 
esimerkkejä kohdealueella. Vuoden 2005 maakuntamatkan kohteeksi on alustavasti 
suunniteltu Itä-Uuttamaata. 
 
Kevätretki tehdään Seppo Vuolannon opastamana Ruotsin Hornborgasjönnin 
kurkitansseihin 7.-10.4.2005. Retkivastaavana toimii Jorma Jantunen. Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan vielä helmikuun loppuun saakka. 
 
7. Talous ja hallinto 
 
Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu 
pidetään ennallaan, 15 euroa. Jäsenmaksujen perintää kehitetään, jotta maksuprosentti 
saadaan nostetuksi mahdollisimman suureksi. Kurssimaksuilla katetaan kurssien 
järjestämisestä aiheutuvat kulut ja retket osanottajat kustantavat itse. 
  
 
 


