Liite 1.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
1. Yleistä
Vuonna 2018 yhdistys seurasi edelleen aktiivisesti ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksia. Lausuntoja
kuitenkin pyydettiin selvästi harvemmin kuin edellisenä vuonna.
Vuoden ympäristöviranhaltijan valinnalla halutaan vuosittain tuoda esiin kunnissa ja muualla tehtävää erittäin
merkittävää työtä ympäristönsuojelun hyväksi. Vuoden 2018 ympäristöviranhaltijoita valittiin kaksi: Lieksan
kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Riitta Laatikainen ja Kiteen kaupungin ympäristöpäällikkö Marketta
Lintinen. Kumpikin on tehnyt pitkän uran ympäristönsuojelun parissa. Riitta on tarkka ja tunnollinen työssään, ja
hänen kanssaan voi päätyä pitkään keskusteluun ympäristökysymyksistä. Määrätietoinen Marketta on aina
tarttunut toimeen vastuuta pakoilematta. Hänellä on ollut iso alue yksin hoidettavanaan ja hän suoriutunut
tästä loisteliaasti.

2. Koulutus
Yhdistys järjesti 12.4.20018 vierailun Ympäristöministeriöön. Tilaisuuden avasi hallitusneuvos Oili Rahnasto
Ympäristöministeriöstä. Sen jälkeen ympäristönsuojeluviranhaltijoiden alkupuheenvuoron käytti puheenjohtaja,
FT Heli Jutila. Hän kertoi, että tilaisuutta suunniteltaessa nousi esiin laaja kokonaisuus erilaisia asioita, joista
kannetaan huolta ympäristönsuojeluviranhaltijoiden keskuudessa ja nähdään tarve vaikuttaa hallinnon
käytäntöihin tai lainsäädäntöön. Jutila nosti esiin vesihuoltolain kysymykset, joista ei kuitenkaan saatu
ministeriön esitystä tilaisuuteen. YSV:n näkemys on, että toiminta-alueella liittymistä tulee jatkossakin
edellyttää, jos toiminta-alue on perustettu ennen vesihuoltolain muutosta 2014. Ympäristöneuvos Päivi
Gummerus-Rautiainen kertoi Ympäristöministeriön ajatuksia luonnonsuojelusta ja luonnon
monimuotoisuudesta kunnissa. Heli Jutila toi puheenvuorossaan esiin luontoraportoinnin edellyttämisen
kunnilta sekä maisematyöluvan käyttöalan laajentamisen ja lainsäädäntöperusten vahvistamisen.
Valtakunnallisten ympäristötietojärjestelmien hyödyntämisestä kunnissa kertoi ylitarkastaja Petri Liljaniemi
Ympäristöministeriöstä. Heli Jutila toivoi puheenvuorossaan, että vihdoin päästää Hertta-tallennuksen
rajoituksista ja myös kuntien tuottama tieto saadaan jatkossa valtakunnalliseen järjestelmään. Neuvotteleva
virkamies Juha Lahtela esitteli ympäristönsuojelun valvontajärjestelmää (YLVA:a ja VAHTI:a). Ympäristörikosten
torjunnan yhteistyöstä kertoi hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso. YSV:n Tomi Lehtinen kertoi
ympäristörikosten paljastamisesta ja torjunnasta. Ville Alho Kirkkonummelta toi näkemyksiään esiin
naapuruussuhdelaista. Ajankohtaista maakuntauudistuksesta esitti kehittämisjohtaja Juho Korpi. Tilaisuuden
loppusanat lausui lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, jonka kanssa tilaisuudesta oli alun perin sovittu. Todettiin,
että yhteistyötapaamisia olisi hyvä jatkaa parin vuoden välein. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 14
ympäristöministeriön ja 20 YSV:n edustajaa ja siihen oltiin tyytyväisiä.
YSV:n kesäpäivät järjestettiin Kokkolassa 14.-15.6.2018. Tilaisuuden avasi Minna Väisänen ja sen jälkeen
ohjelmassa olivat Lajitietokeskuksen Kari Lahden esitys lajitietojärjestelmä Vihkosta, Heli Jutilan esitys Suomen
uhanalaiset luontotyypit esimerkkinä merenrantaniityt ja sisävesien rantaniityt, Marko Nurmikolun esitys
vesihuoltolain mukaisen liittymisvelvoitteen tulkinnasta, Juhani Hannilan esitykset merimetsosta sekä hänen
vetämänsä luontoretki Harbåda-Rummelön luonnonsuojelualueelle. Toisen koulutuspäivän ohjelma syventyi
ympäristöllisiin tarkkailuihin ja suurteollisuusalueeseen tutustumiseen. Esitelmöitsijöinä toimivat Eeva-Kaarina
Aaltonen, Tiia Sillanpää, Juhani Hannila, Taija Lahtinen ja Michael Hagström Kesäpäiville osallistui 21 henkilöä
luennoitsijat mukaan lukien.
Yhdistys järjesti perinteiset Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 3.10. – 4.10.2018. Lammin päivien
ilmoittautuminen hoitui ostopalveluna Ympäristö ja terveys-lehden toimesta. Osallistujamäärä oli jälleen
poikkeuksellisen suuri (114). Ensimmäisenä päivänä osallistujia oli 107 hlöä ja toisena päivänä 87 hlöä. Näissä
luvuissa ovat mukana luennoitsijat. Ohjelmaan sisältyivät perinteisesti ympäristöministeriön (Riitta Rönn) ja
Kuntaliiton (Miira Riipinen ja Marko Nurmikolu) ajankohtaiset asiat. Ympäristönsuojelupäivien muita teemoja

olivat ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Marko Nurmikolu ja Tuula Pirttimäki),
ympäristösuojelumääräykset (Katariina Serenius, Janne Rainio), asfalttiasemien ympäristönsuojelulliset haasteet
(Kati Kahri), kiertotalouspuistot (Margit Likolammi, Kirsi Järvinen) ja kaivosten lupaprosessit (Pasi Kallio). Tärkeä
aihe oli myös ”Kun ympäristölupaa ei myönnetty - kuntien päätöksiä ja oikeustapauksia?”(Mika Seppälä).
Torstaina kuultiin Sibeliuksen Metsästä (Heli Jutila), vesilain valvonnasta (Mauri Keränen), tuulivoiman
ympäristövaikutuksista (Marja Nuottajärvi), ohjeesta (Ari Saarinen) ja luvituksesta (Vesa Ojanperä).
3. Kokoukset ja maakuntamatka
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kaikkiin hallituksen kokouksiin oli mahdollisuus
osallistua etänä ja tätä mahdollisuutta käytettiin aktiivisesti hyväksi.
YSV ry:n hallitus ei vuonna 2018 järjestänyt erillistä maakuntamatkaa, mutta kesäpäivät suuntautuivat
Kokkolaan.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsenkirjeet (7 kpl) lähetettiin sähköpostitse helmi-syyskuussa. Jäsenistön tiedotuskanavana toimivat myös
internet-sivut ja sähköpostilista. Yhdistyksen internet-sivujen päivittäminen on ollut yhdistyksen ATK-vastaavan
tehtävä.
5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin
Ympäristönsuojeluviranhaltijat antoivat kolme lausuntoa:
1) Lausunto ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 19.3.2018
2) Lausunto ympäristöministeriölle ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta 15.8.2018
3) Lausunto luonnoksesta ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi
5.10.2018
Niina Salminen-Åberg edusti YSV ry:tä Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n hallituksessa ja SiniPilvi Saarnio Ympäristö- ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa.
6. Avustukset
Yhdistyksellä oli vuoden 2018 talousarvioon varattu määräraha avustusten jakamiseksi. Avustukset oli tarkoitus
jakaa mm. ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- tai kurssimaksuihin. Hallitus ei saanut vuonna 2018
avustushakemuksia. Hallitus päätyi uudistamaan avustussäännön. Jatkossa avustusta voi hakea opintomatkaa,
koulutukseen osallistumista, sertifiointipätevyyden hankkimista tai koulutuksen järjestämistä tai muun
ympäristönsuojelua edistävän hankkeen toteuttamista varten.
7. Toimihenkilöt vuonna 2018
HALLITUS:
Jäsenet:
Heli Jutila, Hämeenlinna, puheenjohtaja
Elina Seppälä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (EPOSA), sihteeri
Ville Alho, Kirkkonummi, ATK-vastaava
Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Maija Lehtomäki, Loviisa, varapuheenjohtaja
Mari Pihlaja-Kuhna, Vihti, rahastonhoitaja
Varajäsenet:
Sini-Pilvi Saarnio, Helsinki
Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, varajäsen
Kirsi Järvinen, Hollolan kunta
Tomi Lehtinen, Helsingin Poliisi
Laura Pekki, Joensuun kaupunki
Toiminnantarkastajat:
Miira Riipinen ja Jorma Jantunen
Varalla:

Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg
9. Jäsenistö
31.12.2018 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan n. 200, joista jäsenmaksun maksaneita oli 58.
10. Talous
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden 2018
tilinpäätös osoittaa 2359,01€ ylijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

