
Här hittar du anvisningarna för hur man köper webbkursen Handbok för jägare och tar den i användning. 

För att köpa webbkursen behöver du Oma riista-koder. Ifall du inte har dem, går det bra att skaffa dem på 

adressen: https://oma.riista.fi/#/login 

När du införskaffat dem kan du flytta dig till det egentliga inköpet. 

Klicka på ”Lägg till i inköpskorgen” vid den produkt du vill köpa. Efter det kommer du till inköpskorgen 

genom att klicka på ”Se inköpskorg”  

 

 

 

I inköpskorgen öppnar sig nedanstående vy för dig, där du genom att klicka på: ”till kassan”, kan köpa 

produkten.  

 

https://oma.riista.fi/#/login


 

Här öppnas nedanstående vy för dig. Du bör fylla i alla fält som är märkta med en asterisk (stjärna) och 

kryssa i rutan nere till vänster ”Jag har läst och godkänt…”. Efter detta kan du betala produkten genom att 

använda Paytrail systemet. Du kan betala via nätbanken eller med kreditkort. 

 

Efter att ha klickat ”Continue” öppnar sig nedanstående vy för dig, där kan du bestämma med vilken tjänst 

du vill betala produkten. Härifrån och framåt klarar du dig med dina nätbankskoder eller med uppgifterna 

för ditt kreditkort. Ifall det uppstår problem med användningen av Paytrail, kan du ringa till deras 

kundtjänst tel. 0207 181 830. 

 



 

Då du har betalt produkten kan du använda den på adressen https://koulutus.riista.fi/ förutsatt att du först 

loggar in dit med dina egna Oma riista-koder 

1. Då du loggar in på adressen https://koulutus.riista.fi/ med dina egna koder, öppnas kursen 
”Metsästäjän opas” eller ”Handbok för jägare”. 

2. Klick : ”påbörja kursen”. 
3. Datorn arbetar en stund och texten ”Påbörjad” kommer upp på skärmen. Under den står det ”Börja 

genom att klicka här”. Då du klickar där kommer du åt att påbörja bläddrandet i själva webbkursen.  
 

Ifall det uppstår andra problem än med användningen av paytrail, kan du ringa till Finlands viltcentrals 

kundtjänst 029 431 2001 kl. 9.00 – 15.00 

Trevliga lässtunder! 

 
 

https://koulutus.riista.fi/
https://koulutus.riista.fi/

