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1.        Tiedotus

Keskeisenä painopisteenä toiminnassa on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien
ympäristönsuojelualan työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat
jäsenistölle tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä jäsenistön esille tuomista asioista tiedon
välittäminen valtion viranomaisille, kunnallisille keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille
yhteistyötahoille. Tiedotusta varten ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja internetissä osoitteessa
www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.fi. Kotisivuja kehitetään edelleen ja päivitetään uuden tiedon
osalta. Jäsenkirjeet toimitetaan ainoastaan sähköisesti sähköpostilistan kautta. Kotisivujen kautta
pyritään myös hallituksen ja jäsenistön aktiiviseen vuorovaikutukseen: kuka tahansa voi esittää
käsiteltäviä asioita hallitukselle.

Yhdistys on edustettuna alan merkittävän lehden toimitusneuvostossa: Ympäristö ja terveys -
lehden toimitusneuvostossa edustajana on Jaana Lehtonen ja Suomen Ympäristö- ja Terveysalan
Kustannus Oy:n hallituksessa Niina Salminen-Åberg. Lehteä hyödynnetään tiedonkulun
kehittämiseksi esim. mainostamalla Lammin päiviä ja jäseneksi liittymistä.

Yhdistys korostaa Suomen paikallisen ympäristönsuojeluhallinnon merkitystä ja asiantuntemusta.
Vuonna 1986 aloitettu ympäristönsuojelun paikallishallinto on ainutlaatuinen koko Euroopassa.
Tämän paikallisen ympäristötyön tunnetuksi tekemiseksi ja työn tunnustamiseksi yhdistys pyrkii
näkymään julkisuudessakin. Yhdistyksen esite uusittiin vuonna 2006 ja esitteen kautta tiedotetaan
yhdistyksen olemassaolosta ja toiminnasta myös vuonna 2009.

2.        Jäsenhankinta ja -rekisteri

Uusien jäsenien aktivoimista työhön mukaan jatketaan edelleen vuonna 2009 kaikkien hallituksen
jäsenten toimesta. Kaikki ympäristönsuojelutyötä työkseen tekevät, erityisesti julkisen hallinnon
puolella, ovat tervetulleita jäseneksi.

Jäsenlistaa päivitetään aktiivisesti mm. sähköpostiosoitteiden ym. vaihtuvan tiedon osalta.
Jäsenistölle muistutellaan säännöllisesti siitä, että he ilmoittaisivat uudet yhteystietonsa
yhdistyksen sihteerille.

3.        Vaikuttaminen

Yhdistys tukee jäsentensä työtä ympäristönsuojelun hyväksi tekemällä ympäristönsuojelualaan
liittyviä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja.

YSV on osallistunut aktiivisesti ympäristö-, valtion- ja kunnallishallinnon uudistushankkeiden
yhteydessä käytyyn keskusteluun. YSV jatkaa vuonna 2009 resurssiensa puitteissa tätä työtä ja
pyrkii omalta osaltaan huolehtimaan ympäristönsuojelun eduista käynnissä olevien
uudistushankkeiden myllerryksessä. YSV jatkaa ympäristöministeriön ja Kuntaliiton v. 2003



toteuttaman ympäristöhallinnon resurssiselvityksen, nk. Mansikkamäen selvityksen
jatkotoimenpiteiden seurantaa. Vuonna 2009 jatketaan yhteistyötä ja yhteydenpitoa
ympäristöministeriön kanssa kuntien ympäristönsuojelutyön työn tukemiseksi ja resurssien
parantamiseksi. Alueellisten ympäristökeskusten vastuuta kuntien ympäristöhallinnon ohjaajana ja
tukijana pyritään edelleen edesauttamaan esimerkiksi pyytämällä kirjeitse ympäristökeskuksia
aloittamaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kehityskeskustelujen lisäksi
ympäristönsuojelua koskevat kehityskeskustelut – vaikkapa alueellisesti toteutettuina.

YSV osallistuu vuonna 2007 toimintansa aloittaneen ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmän
työskentelyyn. Työryhmä on asetettu toimimaan vuoden 2009 loppuun. Työryhmän taustamuistion
mukaan työryhmän tavoitteena on (tiivistettynä) ”edistää jätevesiasetuksen toimeenpanoa,
koordinoida yhteistyötä, selvittää toimeenpanon merkittävimmät ongelmat sekä tehdä toimenpide-
ehdotuksia ja suosituksia”. YSV:n edustajina työryhmässä ovat Mari Pihlaja-Kuhna ja varaedusta-
jana Anna-Lena Granlund-Blomfelt. Vuoden 2008 lopulla aloitettiin asetuksen soveltamisoppaan
valmistelu ja tämän on tarkoitus valmistua keväällä 2009.

Yhdistys jatkaa yhteistyötä varsinaisten edunvalvontajärjestöjen kanssa mm. seuraamalla
teknisten sopimuksen soveltamista kunnissa. Vuonna 2005 aloitettua yhteistyötä
Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry:n kanssa jatketaan ympäristönsuojelutyön
vaativuuden esiin nostamiseksi.

YSV tuo kannanotoissaan esiin koulutuksen merkitystä viranhaltijoiden asiantuntemuksen
ylläpidossa. Lainsäädännön jatkuva uudistuminen ja sen täytäntöönpano kunnissa edellyttää
mahdollisuutta riittävään ja kohtuuhintaiseen koulutukseen. Koulutusten maksullisuus ei saa olla
esteenä työtaitojen ylläpidolle. YSV pyrkii myös helpottamaan kuntien viranhaltijoiden taakkaa
jatkuvasti uudistuvan lainsäädännön osalta vaatimalla valtionhallinnolta tähän asti pääosin
alueelliselle ympäristökeskuksille suunnattujen ohjeiden, oppaiden sekä mallilupien ja -päätösten
saamista myös kuntien viranhaltijoille.

YSV ry pyrkii aikaisempien vuosien tapaan tuomaan esille julkisuudessa ja eri sidosryhmien
keskuudessa etenkin kuntien ja myös aluehallinnon ympäristönsuojelutyön tärkeyden sekä työn
suuren määrän ja sen korkean arvostuksen suhteessa siihen sijoitettaviin resursseihin. Työn
tärkeyden esilletuontiin liittyen YSV pyrkii tarkemmin analysoimaan
ympäristönsuojeluviranhaltijoiden työn määrää ja siihen käytettävää aikaa ja siten tuomaan esille
alan resurssivajetta.

4.        Koulutus ja valistus

Perinteiset ja suositut ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 30.9.-
1.10.2009. Päivillä on tarkoitus käsitellä ajankohtaisia teemoja ja tavata kollegoja ympäri Suomen.
Ympäristönsuojelupäiville voi osallistua kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut.

5. Kansainvälinen yhteistyö

YSV ry oli mukana perustamassa Euroopan ympäristöammattilaisten liittoa (European Federation
of Associations of Environmental Professionals - EFAEP).



YSV:n kansainvälisten asioista vastaavat nimetään vuosikokouksessa. Kansainvälisten asioiden
vastaavat pitävät vuonna 2009 edelleen yhteyttä EFAEP:iin ja tiedottavat sen toiminnasta YSV:n
jäsenille. YSV pyrkii edellisten vuosien tapaan lähettämään edustajansa ainakin yhteen EFAEP:n
vuosikokoukseen.

Vuonna 2009 pyritään saamaan yhteys YSV:hen vuonna 2005 yhteydessä olleeseen ruotsalaiseen
kollegajärjestöön: Kommunala miljöchefer (http://kmc.just.nu/ ) ja mahdollisesti virittämään jonkin-
laista yhteistyötä tai yhteydenpitoa heidän kanssaan.

6. Kokoukset, maakuntamatkat, opintoretket

Varsinaisen vuosikokouksen 12.3.2009 lisäksi, järjestetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja
tilaisuuksia. Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokoukset ovat avoinna
jäsenille ja pöytäkirjat ovat nähtävillä www-sivuilla.

Hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja maakuntavierailuja noin kerran vuodessa, paikallisten
ympäristönsuojelun ammattilaisten kera. Maakuntamatkalla pyritään tukemaan paikallisen
viranhaltijan työtä, 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 2009 maakuntamatka pyritään
toteuttamaan kevätretken kanssa samassa yhteydessä ja kohteeksi on alustavasti suunniteltu
Poria. Maakuntamatkan ajatusta pyritään edelleen kehittämään entistä paremmin
vierailukohdekuntien ympäristönsuojelutyötä tukevaksi.

 7. Talous ja hallinto

Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu pidetään
ennallaan, 15 eurossa. Jäsenmaksujen laskutusta ja perintää kehitetään, jotta maksuprosentti
saadaan nostetuksi mahdollisimman suureksi. Kurssimaksuilla ja jäsenmaksuilla katetaan kurssien
järjestämisestä aiheutuvat ja muut yhdistystoiminnan kulut. Mahdolliset retket osanottajat
kustantavat itse. Kokouspalkkioita ei makseta.


