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Mitä Kalapassin verkkokauppa merkitsee lupa-alueen kannalta ?
- palvelun hinnoittelu ?
Liittyminen Kalapassin järjestelmään on maksuton. Perimme 10-15% provision
luvanmyynnistä.
- miten usein merkkituottoja palautetaan lupa-alueelle ?
Lupatuotot palautetaan sovitun aikataulun mukaan. Mukana olevilla lupa-alueilla
lupatulot on tilitetty kahdesta – neljään kertaan vuodessa – riippuen luvanmyynnin
määrästä. Pieni luvanmyynti tarkoittaa harvempaa tilitystä. Lupatulojen palauttaminen
kuukausittain lisää kuluja. Siksi asiakkaamme haluavat tilityksen kahdesta – neljään kertaa
vuodessa, esimerkiksi huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa ja joulukuussa tai kaksi kertaa
vuodessa elokuussa ja joulukuussa.
- kuinka lupa-alue voi varmistua, että kalastaja on lunastanut lupansa ?
Lupa-alue saa tunnukset jonka perusteella se voi seurata
reaaliaikaisesti luvan lunastusta, kuva vieressä.
- saako lupa-alue yhteenvetotilaston myydyistä merkeistä

Lupa-alueelle toimitetaan tilityksestä
yhteenveto, jossa on eriteltynä myydyt luvat:
määrä, á hinta, yhteensä, välityspalkkio,
välityspalkkiosta veroton ja verollinen
summa.
- mitä muuta on tarjolla ?
Kalatalouskeskuksen tarjoama Kalapassin
verkkokaupasta on tarjolla kaksi versiota:
- verkkokauppa jossa lupia myydään pelkästään verkon kautta
- Kalapassi+ jossa kaikki luvat myydään verkkokaupan ja myyntipisteen
kautta. Lisätietoa saa osoitteesta https://www.kalatalo.fi/kuvat/Kalapassi_plus.pdf

Pirkanmaan kalatalouskeskus on kehittänyt lisäksi kalastuksen valvojille sovelluksen
nimeltään ”valvontatyökalu”. Valvontatyökalu vähentää kalastuksen valvojien
työmäärää. Valvojien kuuluu lähettää raportit toiminnastaan kalatalousviranomaiselle kerran
vuodessa. Raportit kalatalousviranomaiselle saadaan näppärästi toimitettua sähköisesti
sovelluksen kautta. Lisätietoa
osoitteesta https://www.kalatalo.fi/kuvat/Valvontatyokalun%20esittely.pdf

- eikös maksaminen lupa-alueen pankkitilille ole helpoin vaihtoehto ?
Ei ole. Jokainen maksu on kirjattava kirjanpitoon omana tapahtumana, tästä koituu
ylimääräistä kulua. Tiedustelujen kannalta saalistilastot jäävät puutteellisiksi koska kaikki
luvan lunastajat eivät kirjoita selvästi yhteystietojaan (tästä on paljon käytännön
kokemuksia). Tiedustelua varten yhteystiedot joudutaan erikseen kirjoittamaan.
Verkkokaupasta ne saat valmiina.
Kalatalouskeskuksen roolina on ylläpitää sovellusta. Lupa-alue päättää kalastuksen liittyvät toimet.
Kalatalouskeskus linkittää tiedot verkkokauppaan. Mallina esimerkiksi Oulun kaupungin luvanmyynti
https://www.kalapassi.fi/selaus/65.
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Mitä Kalapassin verkkokauppa merkitsee ostajan kannalta
- asiakas ostaa merkit verkosta, onko ostaminen turvallista ?

Asiakas saa luvat nopeasti ja turvallisesti verkkokaupan
kautta. Suojatun sivuston tunnistaa selaimen osoitekentän
vieressä olevasta lukon kuvasta sekä https-alkuisesta
osoitteesta. Kalapassi käyttää tätä järjestelmää.
Luottamuksellisia tai maksuvälineisiin liittyviä tietoja
kannattaa aina lähettää vain suojatun internetyhteyden
välityksellä, osoitteesta https://www.kalapassi.fi/
- jaetaanko asiakkaalle karttaliite kalastusalueesta?

Lupa-alue päättää kokouksessaan luvan hinnan sekä siihen liittyvät kalastus- tai
ravustussäädökset. Lupa-alue toimittaa kaikki luvanmyyntiin liittyvät tiedot
kalatalouskeskukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen luvanmyyntikauden alkua.
Kalatalouskeskus laittaa linkin esimerkiksi osakaskunnan sivuille tai pdf-tiedoston josta
selviää lupa-alue ja kalastussäädökset. Pirkanmaan Kalatalouskeskuksen roolin on
ylläpitää tätä toimivaa sovellusta, lupa-alue vastaan luvanmyyntiin
liittyvistä tietoista.
- saako asiakas konkreettisesti ostamansa merkit, jotka kiinnittää pyydykseensä ?

Kyllä. Kalapassin luvan lunastanut saa maksun suoritettuaan kuitin
lupamaksun suorituksesta sekä pyydysmerkit sähköpostitse. Asiakas
voi tilata lisäksi pyydysmerkit sekä kuitin lupamaksusta
muovipäällysteiselle paperille joka kestää kulutusta.
- voiko asiakas saada merkkiinsä yhteystietonsa valmiiksi merkkiin painettuna?

Kyllä. Pyydysmerkkiin on painettu lupa-alue, lupa,
asiakkaan nimi ja yhteystieto ja pyydysmerkin numero
– kuva vieressä.
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