
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 
 
 
1. Tiedotus 
 
Keskeisenä tavoitteena on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien ympäristönsuojelualan 
työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Yhdistys on edustettuna alan lehden toimitusneuvostossa: 
Ympäristö ja terveys -lehden toimitusneuvostossa Miira Riipinen ja hallintoneuvostossa Niina 
Salminen-Åberg. Lehteä 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. Kotisivuja 
kehitetään edelleen ja päivitetään uuden tiedon osalta. Jäsenkirjeet toimitetaan ainoastaan 
sähköisesti uuden jäsensähköpostilistan kautta. Kotisivujen kautta pyritään hallituksen ja 
jäsenistön aktiiviseen vuorovaikutukseen: kuka tahansa voi esittää käsiteltäviä asioita hallitukselle. 
 
Yhdistys korostaa Suomen paikallisen ympäristönsuojeluhallinnon asiantuntemusta. Vuonna 1986 
aloitettu ympäristönsuojelun kuluvana vuonna 20 vuotta täyttävä paikallishallinto on ainutlaatuinen 
koko Euroopassa. Tämän paikallisen ympäristötyön tunnetuksi tekemiseksi ja tunnustamiseksi 
yhdistys pyrkii näkymään julkisuudessakin. Yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi keväällä 
painatetaan uusi YSV-esite. 
 
2. Jäsenhankinta ja -rekisteri 
 
Jäsenhankinta onnistui hyvin vuonna 2005 ja uusien jäsenien aktivoimista jatketaan edelleen 
vuonna 2006 kaikkien hallituksen jäsenten toimesta. Kaikki ympäristönsuojelutyötä tekevät, 
erityisesti julkisen hallinnon puolella, ovat tervetulleita jäseneksi. 
 
Vuonna 2005 jäsenlistaa on päivitetty aktiivisesti ja listan päivittämistä jatketaan vuonna 2006 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 sekä antamalla 
lausuntoja. 
 
Edunvalvontatyössä yhdistys pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön varsinaisten edunvalvontajärjestöjen 
kanssa mm. seuraamalla teknisten sopimuksen soveltamista kunnissa. Vuonna 2005 aloitettua 
yhteistyötä Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL ry:n kanssa jatketaan ympäristönsuojelutyön 
vaativuuden esiin nostamiseksi. Vuonna 2005 jäsenistölle lähetetyn palkkaepäkohta -tietopaketin 
vaikutuksia seurataan ja pyritään yhteistyössä edunvalvontajärjestöjen kanssa edelleen lisäämään 
luottamusmiesten tietoutta ympäristöviranhaltijoiden työn sisällöstä. 
  
Vuonna 2006 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 helpottamaan kuntien viranhaltijoiden taakkaa 
jatkuvasti uudistuvan lainsäädännön täytäntöönpanijoina vaatimalla valtionhallinnolta tähän asti 
pääosin alueelliselle ympäristökeskuksille suunnattujen ohjeiden, oppaiden sekä mallilupien ja -
päätösten saamista myös kuntien viranhaltijoille.  
 
YSV toimii kokemusten ja tiedon välittäjänä Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus-
Palmenian koordinoimassa ympäristöalan täydennyskoulutus kokonaisuuksien kehittämistyössä. 
YSV on nimennyt jäsenen Palmenian kokoamaan työryhmään, jonka on tarkoitus rakentaa 
ympäristöalalla työskenteleville asiantuntijoille täydennyskoulutuskokonaisuus.  
 
Vuonna 2006 YSV seuraa, osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja pyrkii huolehtimaan 
ympäristöviranhaltijoiden eduista käynnissä olevien ympäristö-, valtion- ja kunnallishallinnon 
uudistushankkeiden myllerryksessä unohtamatta ympäristöministeriön ja Kuntaliiton v. 2003 
toteuttaman ympäristöhallinnon resurssiselvityksen, nk. Mansikkamäen selvityksen 
jatkotoimenpiteiden seurantaa. YSV:llä on edustajansa nk. Kapula-työryhmässä, jossa 
ammattijärjestön (YKL) johdolla käsitellään em. uudistushankkeiden vaikutuksia 
ympäristöasiantuntijoiden työhön. Vuonna 2006 jatketaan yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa 
kuntien ympäristönsuojelutyön resurssien parantamiseksi ja tukemiseksi. Alueellisten 
ympäristökeskusten vastuuta kuntien ympäristöhallinnon ohjaajana ja tukijana pyritään 
edesauttamaan esimerkiksi pyytämällä ympäristökeskuksia aloittamaan maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisten kehityskeskustelujen lisäksi, tai niiden yhteyteen, ympäristönsuojelua 
koskevat kehityskeskustelut.   
 
YSV ry pyrkii kaiken kaikkiaan vuonna 2006 tuomaan esille julkisuudessa ja eri sidosryhmien 
keskuudessa etenkin kuntien 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. Tavoitteena YSV:llä on saada 
ympäristönsuojelun valtionhallinnolta apuvälineitä, kuten valvontasuunnitelmapohjia yms., jotta 
kuntien ympäristönsuojelutyö olisi helpommin mitattavissa. Näin ympäristöviranhaltijat voisivat 
osoittaa resurssivajeen lukuina ja mahdollisesti jopa euroina muidenkin tehtävien kuin 
ympäristölupien osalta.  
   
4. Koulutus ja valistus 
 
Perinteiset ja suositut ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 
4-5.10.2006. Lammin päivien yhteydessä juhlitaan arvokkaasti YSV:n toiminnan selkärankaa eli 
20-vuotiasta KYHL:iä (laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta). Päivillä on tarkoitus käsitellä 
kuntien ympäristöhallintoon liittyvä aiheita kuitenkin soveltaen edellisen vuoden päivien palautetta. 
Juhlavuoden kunniaksi luennoitsijoiksi pyritään samaan nk. kokeneita konkareita ja 
vaikutusvaltaisia ympäristöhallinnon henkilöitä. Päivät huipentuvat Lammin ympäristössä 
vietettävään KYHL-juhlaan. Vuosikokouksessa nimetään suunnitteluryhmä valmistelemaan 
Lammin päiviä ja KYHL-juhlia. 
 
5. Julkaisut 
 
YSV juhlistaa KYHL:n 20-vuotista olemassa oloa julistamalla kirjoituskutsun ’Eläköön kuntien 
ympäristönsuojelutyö’ -kirjan jatko-osan laatimiseksi. YSV on vuoden 2006 ensimmäisessä 
jäsenkirjeessä pyytänyt kaikilta kirjan ensimmäiseen osaan kirjoittaneilta ja muulta jäsenistöltään 
kirjoituksia ja kertomuksia työnsä aherruksesta. Tarkoitus on aluksi julkaista kirjan jatko-osa YSV:n 
verkkosivuilla ja mahdollisesti myöhemmin resursseista riippuen koota kirjoitukset kansien väliin.  



6. Kansainvälinen toiminta 
  
YSV ry oli mukana perustamassa Euroopan ympäristöammattilaisten liittoa (European Federation 
of Associations of Environmental Professionals - EFAEP). 
 
Kansainvälisten asioiden vastaavina jatkavat Jorma Jantunen ja Miira Riipinen. Kansainvälisten 
asioiden vastaavat pitävät edelleen vuonna 2006 yhteyttä EFAEP:iin ja tiedottavat sen toiminnasta 
YSV:n jäsenille. YSV pyrkii edellisten vuosien tapaan lähettämään edustajansa ainakin yhteen 
EFAEP:n vuosikokoukseen.  
 
Vuonna 2006 pyritään pitämään yhteyttä YSV:hen vuonna 2005 yhteydessä olleeseen 
ruotsalaiseen kollegajärjestöön: Kommunala miljöchefer (http://kmc.just.nu/ ) ja mahdollisesti 
virittämään jonkinlaista yhteistyötä tai yhteydenpitoa heidän kanssaan.   

7. Kokoukset, maakuntamatkat, opintoretket  
 
Varsinaisen vuosikokouksen (15.3.2006) 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 2006 maakuntamatkan kohteena on 
toivottavasti Luumäen seutu ja kevätretki suuntautuu mahdollisesti Repovedelle Löppösten luoliin. 
 
8. 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. KYHL:n juhlavuoden kulujen kattamiseksi YSV:n talousarvio 
vuodelle 2006 on alijäämäinen. Rahoitus katetaan edellisten tilikausien voitoista. 
  
 
 


