
Näin ostat luvan (esimerkkinä kalastonhoitomaksu) itsellesi ja/tai kaverillesi: 

 

1. Mene verkkokauppaan  https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/  

 

2. Kirjaudu sisään tai luo uusi tunnus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Käytä Eräluvat-verkkokaupan vanhaa käyttäjänimeä (sähköpostiosoitteesi) ja salasanaa, jos olet 
jo aiemmin luonut tunnukset. Yhtä sähköpostiosoitetta voi käyttää vain yhden tunnuksen 
luomiseen. Voit myös kirjautua Omariista-tunnuksilla, mikäli sinulla on sellaiset. 

• Jos olet unohtanut salasanasi, voit asettaa sen uudestaan antamalla käyttäjätiedoissasi olevan 
sähköpostiosoitteen ”Salasana unohtunut?”-kohdassa. Sen jälkeen sähköpostiisi lähetetään 
linkki, jota seuraamalla saat uuden salasanan. Mikäli vastaus viipyy, tarkista myös 
roskapostikansio sillä joskus automaattiviestit menevät sinne. 

• Luo tunnus, mikäli et ole aiemmin sitä tehnyt tai et ole Omariista-palvelussa mukana.  

• Voit tehdä ostoksia myös kirjautumatta, mutta tällöin tilauksesi on maksettava heti etkä saa 
käyttöösi eräpäivämaksua. Tilauksesi eivät myöskään tallennu tilaushistoriaasi. 
 

 

3. Valitse Kalastonhoitomaksu 

ylävalikosta tai Hae tuotteita -

valikon kautta  

• Lyhyemmissä luvissa valitse 
aloituspäivä 
kalenterivalikosta. 
Kalastonhoitomaksuissa lupa 
alkaa / päättyy vuorokauden 
vaihtuessa, aloitusaikaa ei voi 
valita.  

• Valitse kesto, tästä kohdasta 
löytyvät myös nuorisoluvat. 

• Valitse määrä, mikäli ostat 
samanlaisen luvan kaverillekin 
voit laittaa koriin useampia 
lupia kerralla.  

• Lisää ostoskoriin 
 

https://verkkokauppa.eraluvat.fi/fi/


4. Jatka ostoksia tai Siirry ostoskoriin  

• Ostoskoriin voit siirtyä varausikkunasta tai 
verkkokaupan oikeasta ylänurkasta.  

• Varausaika on 30 minuuttia, ostoskori 
tyhjenee automaattisesti ellei maksua 
tehdä loppuun sinä aikana tai siirretä 
eräpäivä-maksuksi jolloin eräpäiväksi tulee 
2 viikkoa ennen lupa-ajan alkua.  

• Eräpäivämaksuun voi jättää korkeintaan 10 
lupavuorokauden verran tuotteita. 
Kalastonhoitomaksuja ei voi jättää 
odottamaan eräpäivää vaan ne on aina maksettava heti.  

• Mikäli samassa ostoskorissa on useampia lupia, koko laskun eräpäivä määräytyy ensimmäisen 
lupa-ajankohdan mukaan.  
 

5. Valitse luvan haltija  

• Tilaatko luvan itsellesi vai jollekin toiselle?  
 

 

• Kaverille tilatessasi syötä hänen tietonsa kenttiin (syntymäaika, nimi ja osoite) 

 

 

6. ”Hei Xx, tarkista tilaustiedot”  

• Tässä pitää olla sinun (=tilaajan) tietosi vaikka tilaisitkin luvan kaverille. 



 

7. Tarkista tilauksen tiedot  

• Tarkista tiedot, hyväksy toimitusehdot -kohtaan ruksi 

• Vahvista tilaus 
 

 

 

 

8. Valitse maksutapa  

• Peruuta maksaminen -linkin kautta 
pääset tarvittaessa takaisin edelliselle 
sivulle. Tehtyäsi maksun palaudut 
verkkokauppaan automaattisesti.  

• Lupadokumentti on lähetetty 
antamaasi sähköpostiin. Kirjautuneen 
asiakkaan luvat löytyvät myös 
asiakastilin tilaushistoriasta 
verkkokaupassa.  
 

 

 

 

 


