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Sähköinen kalastus-
luvan valvonta mah-
dollistaa virtuaaliset 
pyydysmerkit.



Kuinka järjestelmä toimii ?
Toiminnan sisään on rakennettu 
sähköinen valvontaelementti, 
jota hallitaan (esim. 
älypuhelimella tai muulla 
laitteella, jolla saa 
nettiyhteyden järjestelmään)  



Jokaiselle lupa-alueelle on 
saatavissa EXTRANET–oikeudet 
omalle alueelleen. Näitä oikeuksia 
voi käyttää alueen valtuuttama 
henkilö (puheenjohtaja, sihteeri tai 
vastaava). Oikeuksilla kyseinen 
henkilö voi antaa myös valvojalle 
oikeudet lupavalvontaan.
Valvojan oikeuksilla voi katsoa vain 
alueelle myytyjen lupien tietoja.



Lupien tilaaminen:

• Tilaaja valitsee alueen ja tekee lupatilauk-
sen osakaskunnan sääntöjen mukaisesti.

•Maksun jälkeen järjestelmä lähettää 3-5 
min. sisällä sähköpostin, jossa olevasta 
linkistä avautuu jokainen lupamerkki kuva-
na. Merkeissä on juoksevaan sarjanume-
roon perustuva numerosarja ja vuosiluku.

• Tieto kirjoitetaan pyydyslippuun tms. 
Valvoja voi tarkastaa lippuun merkityn 
numerokoodin tiedot järjestelmästämme.



Sähköisen pyydysmerkin edut:

Luvan toimitus on reaaliaikainen. 
Pyydysluvan voi ostaa milloin tahansa.

Maksetut luvat näkyvät valvonta-
järjestelmässä reaaliajassa.

Lupamyynnin tieto on aina ajantasalla.

Osakaskunnan/alueen lupamyynti on 
aina sähköisessä muodossa, käytettä-
vissä kirjanpitoon ja muuhun 
toimintaan jossa lupamyynnin tietoja 
tarvitaan. Helpottaa toimijoiden työtä.



Virtuaalinen pyydysmerkki on 
halvin vaihtoehto kaikille 

osapuolille:
• Ei kuluja muovisista pyydysmerkeistä

• Ei muovisaastetta vesistöihin

• Ei postituskuluja

• Virtuaalinen pyydysmerkki vaatii ai-
noastaan pienen tottumis- ja 
asennemuutoksen vanhaan 
toimintatapaan. 

• Tulevaisuudessa se on mahdollisesti 
lupamyynnin ainoa vaihtoehto



www.kalakortti.com
Suurimmat pyydyslupa-alueet:

• Alueet, joiden lupia myydään ainoastaan 
www.kalakortti.com verkon kautta:

•HELSINKI, KUOPIO, TURKU, NAAN-
TALI ja Saimaalla POHJOIS-
HAUKIVEDEN OSAKASKUNTA. 
Vuoden 2020 alusta myös ESPOO ja 
VANTAA.

http://www.kalakortti.com/
http://www.kalakortti.com/


- Liittyminen maksutonta - Ei ylläpitomaksuja

- Tilitykset myyntiä seuraavan kk:n 15. pvä

- Kirjanpitoon kelpaavat myyntiraportit joka 

kuukausi. Kuukauden vaihteessa yksilöity 

luparaportti sähköpostiin

- Jokaisella lupa-alueella oma saalispäiväkirja

- Lupa-alueen karttaan on oltava julkaisulupa

- Myyntipalkkio on 10 % lupien hinnasta.

- Lupakauppa on avoinna joka päivä 24 h

- Verkkomaksulla lupa on ostajallaan alle 5 minuutissa.

- Käytössä kaikki Suomessa toimivat mobiilimaksut.

- Lupa haluttaessa myös älypuhelimeen ja muovikortille

- Uusi tapa ostaa lupa älypuhelimella (QR-koodi/sivu 4)

- Pyydysmerkkien myynti nykyaikaiseksi ja nopeaksi

- Myös kaupallisten kalastajien merkkeihin yhteystiedot



Sähköinen lupakauppa toimii myös 

tehokkaasti lupa-alueen tarvitsemien 

kalastustietojen tiedonkeruun työkaluna.
KALAVESIEN HOIDON TOTEUTTAMISESSA 

TARVITAAN PALJON TIETOA, JOTA PYSTYVÄT 

ANTAMAAN AINOASTAAN NE HENKILÖT, 

JOTKA KÄYTTÄVÄT KALAVESIÄ.

Tietoja voi suoraan hyödyntää vaikka osoitetarrojen tulostamiseen tai 

sähköpostitse tehtyjen kalastuskyselyiden lähettämiseen.

Osana tiedonkeruuta on myös lupajärjestelmässä oleva saalispäiväkirja, joka 

on luotu jokaiselle lupa-alueelle.

Kalastajan on helppo lähettää saalispäiväkirja sähköisesti.

LUVAANOSTAJIEN TIEDOT: NIMI, OSOITE, PUH.N:o JA 

SÄHKÖPOSTIOSOITE OVAT KAIKKI KÄYTETTÄVISSÄ 

JO VALMIIKSI SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA.



Tiedon käyttö kalastuksenvalvonnassa:
Tiedot luvanostajista Excel-taulukkona alueen 

kalastuksenvalvojille aina kuun viimeinen pv.

Realiaikaiset lupatiedot saavissa EXTRANET-

osiosta tunnuksilla suoraan järjestelmästä. 

Kyselyn voi tehdä kaikilla laitteilla, joilla on 

pääsy internettiin.

LUPA MYÖS ÄLYPUHELIMELLA NOPEASTI……

RATKAISU QR_KOODI

Tällä koodilla voi tilata esimerkiksi Joensuun kaupungin 

myymät vieheluvat.

Jokaisella myynnissämme olevalla alueella on oma QR-

koodinsa joka johtaa suoraan luvantilaussivullemme.



Merkit Osakaskunnan myyntiin

Järjestelmään liittyneille osakaskunnille 

toimitamme pyydysmerkkejä myös omaan 

myyntiin, halutuilla teksteillä ja juoksevalla 

sarjanumerolla varustettuna.

Kappalemääristä riippuen seuraavin hinnoin: 1-50 

kpl á 50 sent/kpl, 50-150 kpl á 40 sent/kpl, yli 150 

kpl 35 sent/kpl(sis alv). Postituskulut 15 €.

Hinnat ovat voimassa 31.3.2020 asti.

Sen jälkeen muutosoikeus hintoihin pidätetään.



Kiitos kuulijoilleni!

Vastaan mielelläni 

kysymyksiinne. 

Olkaa hyvä!

Olen paikalla kalatalouspäivien loppuun asti, 

joten keskustelen asiasta mielelläni jokaisen 

aiheesta kiinnostuneen kanssa.


