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 Hannu käy läpi kirjautumisen ja lomakkeet 

YLVAssa eli miten käytännössä YLVAa 

käytetään 

 Mirva kertoo mm. miksi ja kuka käyttää 

YLVAa sekä nostaa esille mahdolliset 

kehittämistarpeet  
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 YLVA-järjestelmä otettiin käyttöön 2018 (VAHTI-

järjestelmä on poistunut käytöstä 

 Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, 

ELY-keskusten asiantuntijat & kuntien ympäristöviranomaiset  

 YLVA palvelu edellyttää vahvaa tunnistautumista 

mobiilivarmenteella, pankkitunnuksilla tai varmennekortilla 
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 Viestintävirasto hyväksyy tunnistautumismenetelmät, joten 

YLVAn kehittäjät eivät ole voineet vaikuttaa 

tunnistautumismenetelmiin 

 

 Vahva tunnistautuminen tarkoittaa aina henkilökohtaista 

tunnistautumista, joten ei ole mahdollista tunnistautua yrityksen 

tunnuksilla. 
 

 Mahdollisista uusista tunnistatumistavoista  

     voi kysellä Viestintävirastosta. 

 

 

   Ketkä YLVAa täyttää/käyttää? 
 

 YLVAa täyttää ympäristönsuojelulain nojalla  
    lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset sekä  

    jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröinti-velvolliset yritykset 
 

 

 

 

 



Mirva Wideskog Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 
5 

Miksi tietoja kerätään? 

 Kansallinen lainsäädäntö velvoittaa (määräyksiä  

YSL, jätelaissa ja merenkulun ympäristönsuojelulaissa) 

 Tietojen avulla saadaan mm. tärkeää tietoa valvonnalle  

 Myös EU-lainsäädännöstä tulee velvoitteita 

 

 ELY kerää tietoja vuosiyhteenvedoissa YLVA:n kautta→luvanvarainen 

kalankasvatuslaitos pitää toimittaa tietoja kerran vuodessa 

 Suomen viralliset vesiviljelytilastot tuottaa LUKE 

 LUKE:lla on ollut oma tietojenkeruutapansa 

 ELY:n luvuissa ei ole mukana sellaiset laitokset, jotka eivät ole 

lupavelvollisia (esim. luonnonravintolam. alle 20 ha).  

 ELY:n tiedot kerätään vain Manner-Suomesta, LUKE kerää myös 

Ahvenanmaalta. 

 Tilastoissa (ELY/LUKE) on ollut jonkin verran eroavaisuuksia 



 

Tiedonkeruuta pyritään keskittämään YLVAan 

 (taustalla mm. EU:lta tulevat tiedonkeruuvaatimukset) 

► Lääkkeiden käytön tietojen keruuta varten LUKE:n toivomuksesta 

    YLVA lomakkeessa nyt erillinen kohta: 

  

 

 

 

 
► Myös ympäristöluvat velvoittavat saman tiedon keruuseen: tieto  

mahdollisista kalataudeista ja kalakuolemista sekä käytetyistä lääkkeistä ja 

muista kemikaaleista merkittävä hoitopäiväkirjaan 

- Kemikaalilomake löytyy YLVA:sta (siihen täytetään antifoulingaine),  

- Pitäisikö muutkin kemikaalit kuin lääkkeet lisätä toimialak. lomakkeeseen? 

► EVIRAn kanssa keskustellaan mahdollisuuksista yhdistää valvontatiedon       

keräämistä 
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Itämerirehu – määritelmä puuttuu 
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Rehulaatuina valittavana YLVAssa:  

 Kuivarehu-Itämerirehu ja Kuivarehu-Muu 

 Lääkerehu 

→ Poistettava sana Itämerirehu tai määriteltävä? 

Paljonko Itämerestä peräisin olevaa raaka-ainetta  

tulisi rehussa olla jotta sitä voitaisi kutsua Itämerirehuksi  

(Kalajauhon osuus rehuissa lisäksi pienentynyt)  

→ Lääkerehu kysytään nyt kahdessa kohdassa (Luken lisäys) 

Pitää olla tarkkana, ettei määriä lasketa tilastoihin kahteen kertaan. 



Parannusehdotuksia YLVA:n lomakkeisiin 

    koskien kalankasvatusta? 

Mirva Wideskog Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

8 

Toimittakaa kalankasvatusta 

koskevat ehdotukset minulle 

mirva.wideskog@ely-keskus.fi, 

toimitan ideat keskitetysti 

eteenpäin YLVAn kehittäjille. 
  

 

- Kiitos - 
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