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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT (YSV) RY
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
1. Tiedotus
Keskeisenä painopisteenä toiminnassa on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien ympäristönsuojelualan työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat jäsenistölle tiedottaminen ajankohtaisista asioista sekä tiedon välittäminen jäsenistön esille tuomista asioista valtion viranomaisille, kunnallisille keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille yhteistyötahoille. Tiedotusta varten
ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja internetissä osoitteessa www.ysvry.fi. Yhdistyksen internet -palvelujen
ja kotisivujen ylläpidosta ja kehittämisestä huolehtii yhdistyksen ATK-vastaava. Jäsenkirjeet toimitetaan
ainoastaan sähköisesti sähköpostilistan kautta. Kotisivujen avulla pyritään myös hallituksen ja jäsenistön
aktiiviseen vuorovaikutukseen. Yhteydenpidossa ovat olleet käytössä yhdistyksen omat sähköpostiosoitteet.
Yhdistys on edustettuna alan merkittävän lehden toimitusneuvostossa: Ympäristö ja terveys -lehden toimitusneuvostossa edustajana on Sini-Pilvi Saarnio ja Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n hallituksessa Niina Salminen-Åberg. Lehteä hyödynnetään tiedonkulun kehittämiseksi esim. mainostamalla
Lammin päiviä ja jäseneksi liittymistä. Ympäristö ja Terveys lehti hoitaa Lammin päivien ilmoittautumisen
tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa ja yhteistyötä kehitetään edelleen
vuonna 2018. Toimitusneuvostossa ja hallituksessa olevien edustajien velvoitetaan raportoivan puheenjohtajalle kokouksista.
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.
2. Jäsenhankinta ja -rekisteri
Uusien jäsenien aktivoimista työhön mukaan jatketaan edelleen vuonna 2018 kaikkien hallituksen jäsenten
toimesta. Kaikki ympäristönsuojelutyötä työkseen tekevät ovat tervetulleita jäseneksi. Jäsenlistaa päivitetään mm. sähköpostiosoitteiden ym. vaihtuvan tiedon osalta. Jäsenistön toivotaan ilmoittavan uudet yhteystietonsa yhdistyksen sihteerille.
3. Vaikuttaminen
Yhdistys tukee jäsentensä työtä ympäristönsuojelun hyväksi tekemällä ympäristönsuojelualaan liittyviä
aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja. YSV seuraa aktiivisesti ympäristönsuojelulainsäädännön
uudistustyötä ja osallistuu ympäristö-, valtion- ja kunnallishallinnon uudistushankkeiden yhteydessä käytyyn keskusteluun. YSV seuraa ympäristöhallinnon resurssien kehittymistä ja nostaa resurssivajetta aktiivisesti kannanotoissaan ja lausunnoissaan esille. Vuonna 2018 jatketaan yhteistyötä ja yhteydenpitoa Ympäristöministeriön kanssa kuntien ympäristönsuojelutyön tukemiseksi ja resurssien parantamiseksi. ELYkeskusten ja Aluehallintoviraston vastuuta kuntien ympäristöhallinnon ohjaajana ja tukijana pyritään lisäämään mm. koulutuspäivien ohjelmassa.
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 ammattitaidon ylläpidolle.
YSV pyrkii myös helpottamaan kuntien viranhaltijoiden taakkaa jatkuvasti uudistuvan lainsäädännön osalta
vaatimalla valtionhallinnolta tähän asti pääosin alueellisille keskuksille suunnattujen ohjeiden, oppaiden
sekä mallilupien ja -päätösten saamista myös kuntien viranhaltijoille.
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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.
4. Koulutus ja valistus
Perinteiset ja suositut ympäristönsuojelupäivät järjestetään Lammin biologisella asemalla 3.10.- 4.10.2018.
Päivillä on tarkoitus käsitellä ajankohtaisia teemoja ja tavata kollegoja ympäri Suomen. Ympäristönsuojelupäiville voi osallistua kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut.
Koulutuksia on toivottu järjestettäväksi myös muualla kuin vain eteläisessä Suomessa. Vuoden 2015 kesäkuussa järjestettiin kesäpäivät Joensuussa. Ajatuksena oli tehdä tapahtumasta perinne. Kesäpäivät on tarkoitus järjestää Kokkolassa kesällä 2018.
YSV ry:n avustussäännön mukaisesti jäsenistö voi anoa yhdistykseltä avustusta opinto- ja kurssimaksujen
kustannuksiin ja erilaisiin hankkeisiin. Vuonna 2018 tiedotetaan jäsenistölle muuttuneesta avustussäännöstä ja avustusten laajemmasta hakumahdollisuudesta. Selvitetään mahdollisuuksia käynnistää kirjaprojekti
ympäristönsuojelun hallinnon viime vuosien muutoksesta ja tulevaisuuden näköaloista.
5. Kansainvälinen yhteistyö
Kansainvälistä toimintaa seurataan ja pidetään ikkuna auki ENEP:in toimintaan osallistumisessa.
6. Kokoukset, maakuntamatkat, opintoretket
Varsinaisen vuosikokouksen (maaliskuussa) lisäksi järjestetään vierailu Ympäristöministeriöön 12.4.2018
sekä tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja tilaisuuksia. Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuoden aikana.
Hallituksen kokoukset ovat avoinna jäsenille ja pöytäkirjat ovat nähtävillä www-sivuilla. Jatketaan sähköisiä
kokouskäytäntöjä.
Hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja maakuntavierailuja joka toinen vuosi, paikallisten ympäristönsuojelun ammattilaisten kera. Maakuntamatkalla pyritään tukemaan paikallisten viranhaltijoiden työtä. Lisäksi
tuodaan esille kunnallisen ympäristönsuojelutyön haastavuutta ja tärkeyttä sekä esim. hyvin hoidetun työn
esimerkkejä kohdealueella. Maakuntamatkan ajatusta pyritään edelleen kehittämään entistä paremmin
vierailukohdekuntien ympäristönsuojelutyötä tukevaksi. Seuraava maakuntamatka yhdistynee vuonna 2018
järjestettäviin kesäpäiviin.
7. Talous ja hallinto
Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen ja Lammin päivien tuoton avulla. Jäsenmaksu pidetään ennallaan, 15 eurossa. Kokouspalkkioita ei makseta, mutta hallituksen kokouksista aiheutuvat matkakulut korvataan.

