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SIVU 1 

Kalastuslupien hankkiminen 

Jokaisella kalastajalla on mahdollisuus ostaa ensi alkuun vuoden 2020 lupakaudella 4 

lupaa kiintiöviikkoa kohden ja enintään 20 lupaa koko kalastuskaudelle. Kesäkuun 1. 

päivän jälkeen kalastajakohtaiset kiintiöt poistuvat ja niitä voi ostaa lisää, jos lupia on 

tarjolla. Nuorten iältään 18 - 16-vuotiaiden kalastajien venekalastusluvasta peritään 40 

euroa/vrk ja rantakalastusluvasta 25 euroa/vrk.  

Rantakalastuslupaan ja venekalastuslupaan on mahdollista liittää yhden tai useamman 

lapsen kalastusoikeus. Tämä oikeuttaa lupaan nimettyjen kaikkien alle 16-vuotiaiden 

lasten kalastamaan enintään yhdellä vavalla tai käsisiimalla kerrallaan. 

Venekalastusluvan tai rantakalastusluvan haltija, jonka lupaan on liitetty yksi tai 

useampia lapsia, on velvollinen raportoimaan lasten saaliin. Tarkemmat tiedot 

kalastusoikeuden liittämiseksi on esitetty myöhemmin tässä ohjeessa.  

Voit lisäksi ostaa lupia kahdelle käyttäjätiliisi ennalta nimetylle kalastuskaverille oman 

tilisi kautta. Luvan saaja valitaan luvan ostoskoriin siirtämisvaiheessa. 

Luvan tulostamisen yhteydessä luvasta peritään 3 euron suuruinen palkkio 

lupavuorokautta kohden.  

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  

 

https://www.tenonkalaluvat.fi/rekisteroidy
https://accounts.google.com/signup


SIVU 2 

Kalastusluvan ostaminen itselle 

Kalastuslupien ostaminen itselle tapahtuu kirjautumisen jälkeen sivulta ”Osta Lupia”.  

  

 

 

 

 

  



SIVU 3 

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”. 

 

  



SIVU 4 

Kalastusluvan ostaminen kalastuskaverille 

Voit 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. Kaverille ei voi myöskään ostaa lupia, mikäli hänellä ei ole 

kiintiötä jäljellä.   

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. 

 



SIVU 5 

Lupien maksaminen 

Kun luvat on käsitelty ostoskorijonossa, ne siirtyvät ostoskoriin. Luvat säilyvät 

ostoskorissa 120 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 120 minuutin kuluessa ja voit maksaa ne rauhassa 

Paytrailin maksupalvelussa.  

 

 

 



SIVU 6 

Mikäli lupien maksamisessa tulee ongelmia 

Jos jostain syystä maksutapahtumasi katkeaa esimerkiksi sulkemalla vahingossa 

selaimesi ennen kuin maksutapahtuma on suoritettu läpi onnistuneesti tai se on 

peruutettu, lupasi ovat edelleen palautettavissa maksettavaksi.  

 

Kun avaat ostoskorin, ostoskorin alaosassa näkyy lista epäonnistuneista maksuista. 

Epäonnistuneen maksun luvat voidaan palauttaa ostoskoriin painamalla palauta 

painiketta. Tämän jälkeen ne siirtyvät takaisin ostoskoriin maksettavaksi.  

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. 



SIVU 7 

 

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 kaverin toimesta. Mikäli kaverisi haluavat 

aktivoida lupiinsa kalastusoikeuksia lapsilleen, täytyy myös se tehdä heidän 

oman käyttäjätilinsä kautta.  



SIVU 8 

Alle 16-vuotiaan luvan aktivoiminen  

Aikuisen lupaan voit liittää kalastusoikeuden alle 16-vuotiaille kalastajille. Yhteen 

aikuisen lupaan voi liittää useita lapsia. Lapsien nimet tulee kirjata lupaan ennen kuin 

lupaa mennään tulostamaan. 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 Lupasi kohdassa 

näkyy ”lisää lapsen kalastusoikeus lupaan”.  

 

Kun lapsen kalastusoikeuspainiketta on painettu, muuttuu harmaa painike poista 

painikkeeksi. Tätä painamalla voi liitoksen poistaa.  

 

  



SIVU 9 

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. 

 

 


