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LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ JA LUPAOSAKAS

Toimet ennen jahtia
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SISÄLLYS

• Luvan pääkäyttäjä 
• Pääkäyttäjien lisääminen

• Lupaan liittyvien maksujen hoitaminen

• Osakasalueet, aluetunnukset

• Lupien jakaminen osakkaille

• Lupa ihmisravinnoksi kelpaamattomalle saaliille

• Luvan sulkeminen

• Lupaosakas
• Alueen muokkaaminen lupapäätöstä vastaavaksi

• Ryhmän muodostaminen, metsästyksen johtajien ilmoittaminen

• Luvan liittäminen ryhmälle

• Ongelmatilanteita, vinkkejä ?
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LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• Pääkäyttäjien lisääminen

• Lupaan liittyvien maksujen 
hoitaminen

• Osakasalueet, 
aluetunnukset

• Lupien jakaminen 
osakkaille

• Lupa ihmisravinnoksi 
kelpaamattomalle saaliille

• Luvan sulkeminen

• Yhteydenpito osakkaisiin !
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PÄÄKÄYTTÄJIEN LISÄÄMINEN                      
LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• Lisää uusia pääkäyttäjiä 
tarpeellinen määrä

• Sairaustapausten, 
matkojen yms. varalle

• Maksujen hoitajallekin 
(tilinkäyttöoikeudet),  
luvan pääkäyttäjän 
oikeudet
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LUPAAN LIITTYVIEN MAKSUJEN HOITAMINEN                           
LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• ”Maksa” – ohjaa 
nettipankkiin

• Hoidetut maksut 
näkyvät: ”Maksetut”

• Jos pyydetty 
lupapäätös paperilla, 
niin vain silloin on 
mukana tilisiirto
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OSAKASALUEET, ALUETUNNUKSET            
LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• Taulukko

• Metsästyksen tilanne, osakkaiden kirjaukset

• Indeksit jahdin alusta alkaen

• Osakasalueiden tunnukset, pinta-alat
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LUPIEN JAKAMINEN OSAKKAILLE                
LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• Luvan pääkäyttäjä jakaa hirvet suunnitelmaksi lokeroihin

• Jos on saatu uusi lupa ihmisravinnoksi kelpaamattoman 
saaliin tilalle, niin taulukko pitää laittaa ajan tasalle 

• Korjaus lokeroon ja tallennus
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LUPA IHMISRAVINNOKSI KELPAAMATTOMALLE 
SAALIILLE                                                       

LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• Ohjeistus lupaosakkaalle: 
rasti ruutuun, 
ihmisravinnoksi 
kelpaamaton

• Osakkaan saalis listautuu 
silloin luvan pääkäyttäjän 
näkymään, kohtaan 
”Ihmisravinnoksi 
kelpaamattomat saaliit, joista 
ei hakemusta” ja siinä on 
valmiina eläin- ja 
paikkatiedot

• Luvan pääkäyttäjä liittää 
kuvat yms. lisäselvitykset
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LUVAN SULKEMINEN                                      
LUVAN PÄÄKÄYTTÄJÄ

• Osakkailta ensin päättymis-
ilmoitukset seurojen sivuille

• Ihmisravinnoksi 
kelpaamattomille saaliille 
uudet luvat täsmätty

• Myönnetty lupamäärä ja 
mahdolliset ehdot täsmäävät

• Luvan maksutiedot 
ilmestyvät sulkemisen 
jälkeen 

• Ei makseta edellisen vuoden 
maksutiedoilla !
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LUPAOSAKAS

• Alueen muokkaaminen lupapäätöstä vastaavaksi

• Ryhmän muodostaminen, metsästyksen johtajien 
ilmoittaminen

• Luvan liittäminen ryhmälle 

• Ongelmatilanteita, vinkkejä ?
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ALUEEN MUOKKAAMINEN LUPAPÄÄTÖSTÄ 
VASTAAVAKSI                                         

LUPAOSAKAS

• Suomen riistakeskus on 
velvoitettu tutkimaan 
sirpalealueet ja päällekkäisyydet 
toisten hakijoiden kanssa 

• Lupapäätöksessä on lueteltu 
poistettavat alueet

• Tee muutokset siihen karttaan 
mikä on annettu 
lupahakemukseen (Huomioi 
oikea alueen tunnus !!)

• Silloin se näkyy pääkäyttäjälle ja 
seuran jäsenille Oma riista –
selaimen sivuilla

• Käytä muokattua karttaa 
metsästyksessä ja  seuraavan 
kevään lupahaussa !!
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RYHMÄN MUODOSTAMINEN,       
METSÄSTYKSEN JOHTAJIEN ILMOITTAMINEN                 

LUPAOSAKAS

• Klikkaamalla ryhmän nimeä 
tiedot ilmestyvät”

• ”+ Lisää jäsen” –valinnalla 
voidaan liittää ryhmään jos 
jäsenkutsu on lähetetty 
(lähetetään ”JÄSENET” –
osiosta)

• Johtajat nimetään nimiriviltä

• Metsästyksen johtaja ylimmäksi, 
apujohtajat alla. 

• Järjestyksen vaihto nuolilla

• Metsästyksen johtajien ilmoitus 
lähtee vasta kun lupanumero on 
liitetty ryhmälle
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LUVAN LIITTÄMINEN RYHMÄLLE                                      
LUPAOSAKAS

• Ryhmällä punainen 
huutomerkki muistutuksena 
lupanumeron puuttumisesta

• Lupanumero on 
järjestelmässä ja liitettävissä 
vasta kun lupapäätös on 
julkaistu

• Ryhmän tiedot näkyviin 
klikkaamalla ryhmän nimeä

• Kun lupanumero on liitetty 
ryhmälle, niin johtaja 
ilmoitus lähtee rhy:lle 
seuraavana aamuna



14

ONGELMATILANTEET, VINKIT ?           
LUPAOSAKAS

• Alueet

• Lupapäätöksen perusteella muokattu metsästyskartta = seuraavan kauden 
hakemuskartta !

• Selkeät nimet ja vuosiluku, esim:

• ”Pohjanperän Ms karhukartta 2020”

• ”Metsolan Erämiehet hirvikartta 2020”

• Poistetaan liiat kartat 

• Asetukseksi ”Taustakartta” 

• Oma riista maastosovelluksen kautta kartat käyttöön seuran jäsenille

• Ryhmät

• Poistetaan liiat ryhmät

• Sama henkilö vain yhdessä ryhmässä

• Vierailijoille kutsu

• Yhteyshenkilöt

• Nimetään useampi kuin yksi Oma riista -yhteyshenkilö



15

LISÄTIETOA:

Koulutusmateriaalia

Metsästysajat

Perustietoa eläimistä

Blogi ja podcast: 

https://riista.fi/blogi/ Kanta-arviot


