Liite 1.
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016
1. Yleistä
Vuonna 2016 yhdistys seurasi edelleen aktiivisesti ympäristönsuojelulain uudistusta. Uudistustyö jatkui
uudistuksen III-vaiheella, jossa ympäristösuojeluviranhaltijat lausuivat kuusi eri kertaa.
Vuoden ympäristötyöntekijän valinnan perinnettä jatkettiin. Valinnalla halutaan vuosittain tuoda esiin kunnissa
ja muualla tehtävää erittäin merkittävää työtä ympäristönsuojelun hyväksi. Vuoden 2016 ympäristötyöntekijäksi
valittiin Oulun seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelusuunnittelija Marketta Karhu. Marketta on toiminut
kuntasektorilla lähes kunnallisen ympäristönsuojeluhallinnon alusta saakka. Marketan merkittävä rooli kestävän
kehityksen ja ympäristön tilan seurannassa sekä innostava, kannustava ja kehittävä asenne olivat valinnan
keskeisimmät perusteet.
2. Koulutus
Yhdistys järjesti perinteiset Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 5.10. – 6.10.2016. Lammin päivien
ilmoittautuminen hoitui jälleen ostopalveluna Ympäristö ja terveys-lehden toimesta. Osallistujamäärä oli jälleen
poikkeuksellisen suuri. Ensimmäisenä päivänä osallistujia oli 121 hlöä ja toisena päivänä 117 hlöä. Näissä
luvuissa eivät ole luennoitsijat, jotka osallistuivat vain oman esityksensä ajan. Kaikkiaan siis noin 130 henkilöä
osallistui koulutuspäiville. Ohjelmaan sisältyivät perinteisesti ympäristöministeriön ja kuntaliiton ajankohtaiset
asiat. Ympäristönsuojelupäivien muita teemoja olivat luonnonsuojelunäkökohdat maa-aines-, vesi- ja
ympäristöluvissa, sähköisen asioinnin mahdollisuudet, hallintopakko- ja ympäristörikosasiat.
Ympäristönsuojelupäivistä saatu palaute oli jälleen erinomainen. Palautteessa oli myös toiveita tulevien Lammin
päivien aiheiksi.
3. KYHL:in vuosijuhla
Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry. ja Suomen Kuntaliitto järjestivät 5.10.2016 Hämeenlinnan Verkatehtaalla
iltajuhlaan Lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (KYHL) täyttäessä vuonna 2016 pyöreät 30 vuotta.
Tilaisuuteen oli kutsuttu nykyiset ja entiset kuntien ympäristöviranhaltijat, muut ympäristöalan asiantuntijat,
vaikuttajat ja päättäjät. Tervetulosanat lausuivat järjestäjien edustajina Heli Jutila ja Miira Riipinen ja sekä
Hämeenlinnan kaupungin edustajana Juha Lahti. Tilaisuudessa puhuivat Kari Porra, Kaisu Anttonen ja Lauri
Tarasti. Kaikki tilan 120 paikkaa täyttyivät osallistujista.
3. Kokoukset ja maakuntamatka
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kokouksista kaksi pidettiin
sähköpostikokouksena.
YSV ry:n hallitus ei vuonna 2016 järjestänyt erillistä maakuntamatkaa. Vuoden viimeinen hallituksen kokous,
joka oli pikkujoulukokous, järjestettiin Helsingissä LÖYLY:n tiloissa.
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus
Jäsenkirjeet (3 kpl) lähetettiin sähköpostitse. 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 lausunnot
1) ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 3. vaiheen keskeisistä ehdotuksista,
2) ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Dnro YM6/400/2016) eli käytännössä hajajätevesisäädöksien
muutoksesta
3) maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyn ohjeesta (Dnro YM3/401/2016)
4) selvityksestä, joka käsitteli Yhden luukun periaatteen toteuttamista ympäristöasioissa (Dnro YM4/065/2014)

5) luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (Dnro YM13/400/2016)
6) luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi koskien eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa
(YM14/400/2016).
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 2016 talousarvioon varattu määräraha avustusten jakamiseksi. Avustukset oli tarkoitus
jakaa mm. ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- tai kurssimaksuihin. Hallitus ei saanut vuonna 2016
avustushakemuksia.
7. Toimihenkilöt vuonna 2016
HALLITUS:
Heli Jutila, Hämeenlinna, puheenjohtaja
Kirsi Järvinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, sihteeri
Mari Pihlaja-Kuhna, Vihti, rahastonhoitaja
Maija Lehtomäki, Porvoo, varapuheenjohtaja
Juhana Jalkanen, Kirkkonummi, lausuntovastaava
Sini-Pilvi Saarnio, Helsinki
Varajäsenet:
Ville Alho, Porvoo, ATK-vastaava
Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö
Elina Salo, Kirkkonummi
Elina Seppälä, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (EPOSA)
Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, varajäsen
Toiminnantarkastajat:
Päivi Aarnio
Jorma Jantunen
Varalla:
Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg
9. Jäsenistö
31.12.2016 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan 204, joista jäsenmaksun maksaneita oli 40.
10. Talous
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden
tilinpäätös osoittaa 1472,00 euron ylijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa.

