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1. Tiedotus 

Keskeisenä painopisteenä toiminnassa on edesauttaa eri hallinnon tasoilla työskentelevien ympäristönsuo-
jelualan työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Yhdistyksen tiedotustoimintaan kuuluvat jäsenistölle tiedot-
taminen ajankohtaisista asioista sekä tiedon välittäminen jäsenistön esille tuomista asioista valtion viran-
omaisille, kunnallisille keskusjärjestöille, joukkoviestimille ja muille yhteistyötahoille. Tiedotusta varten 
ylläpidetään yhdistyksen kotisivuja Internetissä osoitteessa www.ysvry.fi. Yhdistyksen Internet -palvelut 
uudistettiin vuonna 2012 ja kotisivujen kehittämistä jatketaan vuonna 2013. Jäsenkirjeet toimitetaan aino-
astaan sähköisesti sähköpostilistan kautta. Kotisivujen avulla pyritään myös hallituksen ja jäsenistön aktiivi-
seen vuorovaikutukseen. Yhteydenpitoa ovat helpottaneet vuoden 2012 lopussa käyttöönotetut yhdistyk-
sen omat sähköpostiosoitteet. 

Yhdistys on edustettuna alan merkittävän lehden toimitusneuvostossa: Ympäristö ja terveys -lehden toimi-
tusneuvostossa edustajana on Sini-Pilvi Saarnio ja Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n halli-
tuksessa Niina Salminen-Åberg. Lehteä hyödynnetään tiedonkulun kehittämiseksi esim. mainostamalla 
Lammin päiviä ja jäseneksi liittymistä. Ympäristö ja Terveys lehden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään 
edelleen.  

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 2013 kaikkien hallituksen jäsenten 
toimesta. Kaikki ympäristönsuojelutyötä työkseen tekevät ovat tervetulleita jäseneksi. Jäsenrekisterinä on 
yhdistyksen sähköpostilista. 

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 käy-
tyyn keskusteluun. YSV seuraa ympäristöhallinnon resurssien kehittymistä ja nostaa resurssivajetta aktiivi-
sesti kannanotoissaan ja lausunnoissaan esille. Vuonna 2013 jatketaan yhteistyötä ja yhteydenpitoa ympä-
ristöministeriön kanssa kuntien ympäristönsuojelutyön tukemiseksi ja resurssien parantamiseksi. ELY-
keskusten ja Aluehallintoviraston vastuuta kuntien ympäristöhallinnon ohjaajana ja tukijana pyritään edel-
leen korostamaan mm. koulutuspäivien ohjelmassa. 

Yhdistys jatkaa yhteistyötä varsinaisten edunvalvontajärjestöjen kanssa mm. seuraamalla teknisten sopi-
muksen soveltamista kunnissa. Vuonna 2005 aloitettua yhteistyötä Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto 
YKL ry:n kanssa jatketaan ympäristönsuojelutyön vaativuuden esiin nostamiseksi. YSV tuo kannanotoissaan 
esiin koulutuksen merkitystä viranhaltijoiden asiantuntemuksen ylläpidossa. Lainsäädännön jatkuva uudis-
tuminen ja sen täytäntöönpano kunnissa edellyttää mahdollisuutta riittävään ja kohtuuhintaiseen koulu-
tukseen. Koulutusten maksullisuus ei saa olla esteenä ammattitaidon ylläpidolle. YSV pyrkii myös helpotta-
maan kuntien viranhaltijoiden taakkaa jatkuvasti uudistuvan lainsäädännön osalta vaatimalla valtionhallin-
nolta tähän asti pääosin alueellisille keskuksille suunnattujen ohjeiden, oppaiden sekä mallilupien ja -
päätösten saamista myös kuntien viranhaltijoille. 



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 2.10.- 3.10.2013. 
Päivillä on tarkoitus käsitellä ajankohtaisia teemoja ja tavata kollegoja ympäri Suomen. Ympäristönsuojelu-
päiville voi osallistua kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut.  

YSV ry:n avustussäännön mukaisesti jäsenistö voi anoa yhdistykseltä avustusta opinto- ja kurssimaksujen 
kustannuksiin. Vuonna 2013 on tarkoitus tiedottaa jäsenistölle avustusten hakumahdollisuudesta. Vuonna 
2013 avustuksia on tarkoitus suunnata ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- ja kurssimaksuihin.  

5. Kansainvälinen yhteistyö 

YSV ry on ollut jäsenenä Euroopan ympäristöammattilaisten verkostossa (European Network of Environ-

mental Professionals - ENEP). YSV ry ei kuitenkaan ole pystynyt osallistumaan aktiivisesti yhteisön toimin-
taan eikä toiminnasta ole ollut yhdistykselle merkittävää etua. Jatkossa kansainvälistä toimintaa on tarkoi-
tus kehittää pitämällä yhteyttä YSVry:tä vastaaviin yhdistyksiin naapurimaissa. 

6. Kokoukset, maakuntamatkat, opintoretket 

Varsinaisen vuosikokouksen 21.3.2013 lisäksi järjestetään tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia ja tilaisuuksia. 
Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuoden aikana. Hallituksen kokoukset ovat avoinna jäsenille ja pöytäkir-
jat ovat nähtävillä www-sivuilla. 

Hallitus jatkaa syksyllä 1996 aloitettuja maakuntavierailuja noin kerran vuodessa, paikallisten ympäristön-
suojelun ammattilaisten kera. Maakuntamatkalla pyritään tukemaan paikallisen viranhaltijan työtä, esim. 
kutsumalla paikallisia luottamusmiehiä tai kunnan johtoa mukaan tapaamiseen ja tuomalla esille kunnalli-
sen ympäristönsuojelutyön haastavuutta ja tärkeyttä sekä esim. hyvin hoidetun työn esimerkkejä kohde-
alueella. Vuoden 2013 maakuntamatka pyritään toteuttamaan kevätretken kanssa samassa yhteydessä, 
todennäköisesti Itä-Uudellemaalle. Maakuntamatkan ajatusta pyritään edelleen kehittämään entistä pa-
remmin vierailukohdekuntien ympäristönsuojelutyötä tukevaksi. 

7. Talous ja hallinto 

Toiminta- ja käyttökulut pyritään pääosin kattamaan jäsenmaksujen avulla. Jäsenmaksu pidetään ennal-
laan, 15 eurossa. Jäsenmaksujen laskutusta ja perintää kehitetään, jotta maksuprosentti saadaan nostetuksi 
mahdollisimman suureksi. Kurssimaksuilla ja jäsenmaksuilla katetaan kurssien järjestämisestä aiheutuvat ja 
muut yhdistystoiminnan kulut. Kokouspalkkioita ei makseta, mutta hallituksen kokouksista aiheutuvat mat-
kakustannukset korvataan. 


