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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY,  
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 
 
 
1. Yleistä 
 
Vuonna 2012 yhdistys seurasi aktiivisesti ympäristönsuojelulain uudistusta ja antoi lausuntoja hankkeen eri 
osa-alueista. Annetuissa lausunnoissa tuotiin esille yhdistyksen jäsenten näkökulmia.  
 
Vuoden ympäristötyöntekijän valinnan perinnettä jatkettiin. Valinnalla halutaan vuosittain tuoda esiin 
kunnissa ja muualla tehtävää erittäin merkittävää työtä ympäristönsuojelun hyväksi. Vuoden 2012 
ympäristötyöntekijäksi valittiin Leena Eränkö, joka on toiminut pitkään Kuntaliiton lakimiehenä ja ollut 
korvaamaton tuki ja apu monille kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoille.  
 
Yhdistys kuuluu Euroopan ympäristöammattilaisten liittoon (ENEP is the European Network of 
Environmental Professionals (previously known as EFAEP – The European Federation of Associations of 
Environmental Professionals).”  
 
2. Koulutus 
 
Yhdistys järjesti perinteiset Ympäristönsuojelupäivät Lammilla 3.10. – 4.10.2012. Osallistujia oli 92, joista 
12 toimi luennoitsijoina. Hallitusneuvos Oili Rahnasto saapui Lammille kertomaan ympäristöministeriön 
kuulumisista, minkä lisäksi ohjelmassa oli perinteinen kuntaliiton ajankohtaiskatsaus. 
Ympäristönsuojelupäivien muita teemoja olivat tuulivoima, viranomaisen oikeuksiin, velvollisuuksiin ja 
vastuisiin liittyvät kysymykset, viranomaisen viestintä julkisuuteen sekä uusi jätelaki ja siihen liittyen 
erityisesti ylijäämämaa-ainekset. Ympäristönsuojelupäivistä saatu palaute oli jälleen erinomainen.  
 
3. Kokoukset ja maakuntamatka 
 
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Kokouksista kaksi pidettiin 
sähköpostikokouksina.   
 
YSV ry:n hallitus ei järjestänyt maakuntamatkaa vuonna 2012.  
 
4. Jäsentiedotteet ja tiedotus 
 
Jäsentiedotteita lähetettiin sähköpostitse 2 kpl. Yhdistyksen internet-sivut uudistettiin vuonna 2012.  
 
5. Lausunnot ja aloitteet sekä osallistuminen eri työryhmiin 
 
Yhdistys antoi vuoden aikana seuraavat lausunnot: 
 

- lausunto YM:lle luontoarvojen huomioimisesta ympäristölupamenettelyssä, 24.5.2012 
- lausunto YM:lle ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen valvontaa ja hallintopakkoa koskevasta 

ehdotuksesta, 20.6.2012 
 
Niina Salminen-Åberg edusti YSV ry:tä Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n hallituksessa ja 
Sini-Pilvi Saarnio Ympäristö- ja Terveys-lehden toimitusneuvostossa.  
 
6. Kansainvälinen toiminta 
 
Heli Jutila hoiti yhteydenpidon Euroopan ympäristöammattilaisten verkostoon (ENEP, aiemmin EFAEP), 
johon kuuluu eurooppalaisten ympäristöviranhaltijajärjestöjen kautta yli 13 000 jäsentä. ENEP tarjoaa 
internetpohjaisen tietokannan ja tiedonvaihtovälineen ympäristöasiantuntijoiden ja työvoimaa hankkivien 
julkisten laitosten ja yksityisten organisaatioiden välille. (<http://www.efaep.org/>). 
 
 

http://www.efaep.org/


7. Toimihenkilöt vuonna 2012 
 
HALLITUS: 
Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puheenjohtaja 
Kirsi Järvinen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, sihteeri 
Jani Pieksemä, Rudus Oy 
Mari Pihlaja-Kuhna, rahastonhoitaja, kirjanpitäjä 
Leona Silberstein, Porvoo (varapuheenjohtaja) 
Sini-Pilvi Saarnio 
 
Varajäsenet: 
Anna-Lena Granlund-Blomfelt, Kauniainen 
Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö 
Heli Jutila, Hämeenlinna 
Jukka Kuoppala, Nurmijärvi 
Miira Riipinen, Helsinki 
 
 
Toiminnantarkastajat: 
Päivi Aarnio, Helsinki 
Jorma Jantunen, Kauniainen 
 
Varalla: 
Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg 
 
 
8. Jäsenistö 
 
31.12.2012 yhdistyksen jäsenmäärä oli postituslistan mukaan 185, joista jäsenmaksun maksaneita oli 49. 
Jäsenmaksun maksamiseen kannustettiin sillä, että Lammin päivien osallistumismaksu oli suurempi niille, 
jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksua. 
 
9. Talous 
 
Yhdistyksen taloustilanne selviää liitteenä olevasta tuloslaskelmasta ja taseesta. Toimintavuoden 
tilinpäätös osoittaa 2805,25 euron ylijäämää. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on vakaa. 


