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Kalastuslupien hankkiminen
Jokaisella kalastajalla on mahdollisuus hankkia vuoden 2018 lupakaudella 4 lupaa
kiintiöviikkoa kohden ja maksimissaan 20 lupaa lupavuoden aikana. Alle 18-vuotiaiden
luvat ovat halvempia kuin aikuisten luvat. Lisäksi alle 16-vuotiaille on varattu
lupakiintiön ulkopuolelta yhteensä 330 ilmaista lupaa. Nämä luvat on aina pakko
liittää voimassa olevaan aikuisen lupaan. Tämän jälkeen myös alle 16-vuotiaiden luvat
menevät normaalista lupakiintiöstä ja ne on ostettava lupakaupasta.
Kalastuslupien kiintiömäärät ovat samat kuin lupakaudella 2017 ja jäljellä olevien
lupien määrä tulee näkyviin viime vuoden tapaan järjestelmän etusivulle.
Voit lisäksi ostaa lupia kahdelle käyttäjätiliisi ennalta nimetylle kalastuskaverille oman
tilisi kautta. Luvan saaja valitaan luvan ostamisvaiheessa.
Tässä ohjeessa esitellään ja käydään seikkaperäisesti läpi kaikki edellä mainitut tavat
hankkia lupia.

Käyttäjätilin luominen
Ennen kuin voit hankkia lupia, sinulla tulee olla käyttäjätili. Käyttäjätilin luominen on
ilmaista ja sen voi tehdä osoitteessa https://www.tenonkalaluvat.fi/rekisteroidy
Käyttäjätilin luomiseksi tarvitaan sähköpostiosoite. Mikäli sinulla ei ole
sähköpostiosoitetta, voit tehdä sellaisen ilmaiseksi esimerkiksi Googlen Gmail
palvelussa https://accounts.google.com/signup tai Microsoftin Outlook palvelussa
https://outlook.live.com/owa/
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Kalastusluvan ostaminen itselle
Kalastuslupien ostaminen itselle tapahtuu kirjautumisen jälkeen sivulta ”Osta Lupia”.
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Lupien ostaminen tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:
1.

Sinun pitää valita kalastaja, mikäli et ole liittänyt itsellesi kalastuskaveria, tässä
näkyy vain sinun nimesi.
2. Tämän jälkeen valitset lupatyypin, joko vene tai rantakalastusluvan.

3. Nyt voit valita haluamasi kalastusvyöhykkeen, jolloin kiintiöt päivittyvät
oikeaan kalastusvyöhykkeeseen.
4. Valitse halutulta kiintiöviikolta 1-4 lupaa alasvetovalikosta ja paina
”ostoskorijonoon” -painiketta. Näet tässä kohtaa myös kiintiöviikon yhden
luvan hinnan. Mikäli ostaja on alle 18-vuotias, lupien hinnat ovat alennetut.

5. Kun luvat ovat yllä olevan kuvan mukaisesti jonossa, täytyy odottaa, että ne
saadaan käsiteltyä ja siirrettyä ostoskoriin. Ostoskorijonoa käsitellään kerran
minuutissa ja sinne siirretyt luvat käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne on
ostoskorijonoon siirretty.
6. Seuraavaksi voit siirtyä ohjeessa kohtaan ”Lupien maksaminen”.
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Kalastusluvan ostaminen kalastuskaverille
Voit vuodesta 2018 alkaen ostaa kalastuslupia myös kahdelle kalastuskaverillesi oman
käyttäjätilisi kautta. Ehtona lupien ostamiselle on kaverin käyttäjätilin
liittäminen sinun tiliisi, eli kalastuskaverilla on oltava oma käyttäjätilinsä.
Kavereille ostetut luvat menevät kavereiden lupakiintiöstä, eli lupien ostaminen
kavereille ei vähennä sinun henkilökohtaista kiintiötäsi.
Kaverin liittäminen tapahtuu joko asiakasnumeron tai hänen rekisteröimänsä
sähköpostin avulla.

Kun syötät kenttään joko sähköpostin tai asiakasnumeron, sen löytyvyys tarkistetaan ja
kenttä muuttuu vihreäksi, jos se löytyi ja punaiseksi jos sitä ei löytynyt järjestelmästä.

Kun painat ”Lisää kalakaveri” -painiketta kentän ollessa vihreänä kaveri liitetään tiliisi.

Kalastuskaverin voi poistaa käyttäjätilistäsi niin kauan aikaa, kunnes ostat hänelle
ensimmäisen luvan, tämän jälkeen poisto ei onnistu. Kun kalastuskaveri on liitetty,
löytyy hänen nimensä luvanoston yhteydessä alasvetovalikosta ja voit ostaa hänelle
lupia samalla tavalla kuin itsellesi.
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Lupien maksaminen
Kun luvat on käsitelty ostoskorijonossa, ne siirtyvät ostoskoriin. Luvat säilyvät
ostoskorissa 30 minuuttia. Jos niitä ei makseta siinä ajassa, ne vapautuvat takaisin
kiintiöön muiden ostettavaksi.

Jokaisen luvan kohdalla näkyy, kauanko sillä on vielä ostoaikaa jäljellä ja lisäksi näkyy
kaikkien lupien yhteenlaskettu hinta.
Luvat maksetaan Suomi.fi palveluja tarjoavan Paytrailin verkkomaksupalvelussa. Kun
laitat rastin ruutuun ”hyväksyn Tenon kalastuslupien lupa- ja hankintaehdot”, voit
siirtyä maksamaan lupia.

Järjestelmä siirtää sinut automaattisesti eteenpäin kahden sekunnin kuluessa.
HUOM! Tässä vaiheessa luvat siirretään pois ostoskorista ja varataan sinulle,
eli ne eivät enää katoa 30 minuutin kuluessa ja voit maksaa ne rauhassa
Paytrailin maksupalvelussa.
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Lupien maksamisen jälkeen
Kun olet maksanut luvat onnistuneesti ja palaat sieltä takaisin tenonkalaluvat.fi
sivustolle saat seuraavanlaisen ilmoituksen.

Tämän jälkeen lupasi näkyvät ”Lupasi” -kohdassa. Luvissa näkyy punaisessa taustalla
9-merkkinen lupakoodi, jonka avulla saat lupasi tulostettua luvanmyyntipisteessä. Voit
myös peruuttaa luvan tätä kautta.

Sivuilla näkyvät myös vuodesta 2017 alkaen aikaisemmin ostetut kalastusluvat, niihin
on mahdollista vielä täydentää saalisilmoituksia.
HUOM! Mikäli olet ostanut lupia kaverillesi, luvat eivät näy täällä, vaan ne
näkyvät kalastuskaverisi Lupasi -kohdassa. Et voi myöskään perua kavereille
ostamiasi lupia, vaan ne tulee perua sen toimesta, jolle lupa on ostettu. Mikäli
kaverisi haluavat aktivoida lupiinsa kalastusoikeuksia lapsilleen, täytyy myös
se tehdä heidän oman käyttäjätilinsä kautta.
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Alle 16-vuotiaan luvan aktivoiminen
Alle 16-vuotiaille on varattu 330 ilmaista lupaa kiintiön ulkopuolelta. Lupa on liitettävä
aikuisen lupaan. Yhteen aikuisen lupaan voi liittää vain yhden lapsen. Ranta- tai
venekalastusluvan haltija, jonka lupaan on liitetty lapsilupa, vastaa lapsiluvalla
kalastavan lapsen osalta saalisilmoituksesta Tenojen kalastussäännön 30 §:n
mukaisesti.
Luvan aktivointi tapahtuu niin, että kun oma lupa on ostettu, niin omat luvat kohdassa
näkyy ”lisää lapsen kalastusoikeus lupaan”. Painike on näkyvissä niin kauan kunnes
kaikki 330 on varattu, tämän jälkeen luvat on ostettava normaalisti lupakaupasta alle
18-vuotiaiden hinnalla.

Kun lapsen kalastusoikeuspainiketta on painettu, muuttuu harmaa painike poista
painikkeeksi. Tätä painamalla voi liitoksen poistaa ja vapauttaa lapsen
kalastusoikeuden muille varattavaksi.
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Lupien ostaminen luvanmyyntipisteeltä
Lupa on mahdollista ostaa myös luvanmyyntipisteeltä, mikäli kiintiötä on vielä jäljellä.
Vaikka ostaisit luvan luvanmyyntipisteeltä, täytyy sinulla silti olla käyttäjätili
järjestelmässä, joten asioinnin nopeuttamiseksi se kannattaa luoda valmiiksi alussa
kuvatulla tavalla. Tili voidaan tehdä tarvittaessa myös luvanmyyntipisteellä, mutta se
voi aiheuttaa ruuhkaa, joten sitä tulisi välttää, mikäli mahdollista.

Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajien luvanvaraus
Ulkopaikkakuntalaisten kiinteistönomistajat voivat varata kalastuslupia kirjautumalla
järjestelmään kiinteistötunnuksellaan. Varusprosessi etenee seuraavalla tavalla.
1.

Käy rekisteröimässä tilasi osoitteessa
https://www.tenonkalaluvat.fi/rekisteroi_tila

tilatiedot on tallennettu ennalta tietokantaan, joten mikäli tietoja ei löydy
järjestelmästä, sinun tulee olla yhteydessä osoitteeseen info@tenonkalaluvat.fi

Tilalle rekisteröidään sähköpostiosoite, johon toimitetaan salasana varauksien
tekemistä varten. Lupien tulostamisen ja maksamisen yhteydessä tarkistetaan
aina kuitenkin henkilöllisyys ja omistus tilaan.
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2. Tilanomistajat kirjautuvat osoitteessa
https://www.tenonkalaluvat.fi/tilanomistaja_kirjaudu

HUOM! Tilan tunnukset eivät toimi normaalilla lupakaupan kirjautumissivulla
3. Kun olet päässyt kirjautumaan sisälle voit varata lupia ”Varaa lupia” -kohdassa.
Näet täältä myös määrän kuinka monta lupaa voit lupakaudelle varata.

4. Kun olet valinnut lupatyypin ja kalastusvyöhykkeen voit valita myös määrän ja
siirtää luvat varausjonoon. Varausjono käsitellään joka minuutti ja varatut luvat
siirretään tämän jälkeen ”oman tilasi luvat” kohtaan, josta saat 10-merkkisen
lupakoodin tulostamista varten ja jossa voit myös perua varauksesi.
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