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1. SKJUTPROVETS GRUNDER
Med skjutprov avses det skjutprov som föreskrivs enligt jaktlagens (615/1993) 21 § sådan
den lyder i lag 504/2017 och med stöd av jord- och skogsbruksministeriet given förordning
om skjutprov (517/2017). I förordningen stadgas om skjutprovets innehåll och utförande,
villkoren för godkännande av skjutprov samt krav på skjutbanan, vapen och patroner samt
jaktbågar och pilar.
Skjutprovets syfte är att påvisa, att skytten med ett för honom känt vapen kan skjuta lugna,
övervägda skott och träffa säkert målfigurens träffområde.

2. ANORDNANDE AV SKJUTPROV OCH MEDDELANDE OM SKJUTPROV
Skjutproven anordnas av jaktvårdsföreningarna och jaktvårdsföreningen meddelar om skjutprovstillfällena i Oma riista -tjänsten och enligt behov också på andra ställen minst sju dagar
innan på sådant sätt som föreningen tagit beslut om. Jaktvårdsföreningarna kan arrangera
gemensamma prov.
Anvisning:
Skjutprovstillfällena anordnas endast av jaktvårdsföreningarna.
Det är jaktvårdsföreningens uppgift att se till att det anordnas tillräckligt med skjutprovstillfällen på området.
Skjutproven kan anordnas tillsammans på så sätt, att skjutprovet för jaktbåge anordnas före
eller efter ett skjutprov för räfflade kulvapen, som ett separat tillfälle vid ett klockslag som
har meddelats på förhand. Om skjutbanorna och antalet mottagare av skjutprov möjliggör
det, kan skjutproven anordnas samtidigt.
Skjutproven är offentliga, kungjorda på förhand och öppna för alla. Jaktvårdsföreningarna
får inte anordna så kallade slutna tillställningar till exempel för någon särskild begränsad
grupp.
Om skjutprovstillfällenas tidpunkter och platser meddelas i Oma riista-tjänsten
https://oma.riista.fi/ och vid behov även på andra ställen på sådant sätt som jaktvårdsföreningen har fattat beslut om, senast sju dagar innan skjutprovstillfället ordnas. Evenemang
som lagras i Oma riista -tjänsten står omedelbart till kundernas förfogande på adressen
http://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/
Skjutprov med räfflat kulgevär och skjutprov med pilbåge skrivs in som separata evenemang
i Oma riista -tjänsten under sektionen Evenemang, fastän proven skulle hållas samma dag
och samma tid.
En anmälningstid fastställs för skjutprovstillfället (t.ex. två timmar; 12:00-14:00). Detta för
att kunderna ska veta inom vilken tidsintervall det går att anmäla sig. På samma gång vet examinatorerna när de tidigast kan avsluta skjutprovstillfället. Skjutprovet kan avläggas av alla
som kommer till platsen inom utsatt anmälningstid.
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3. PLATSEN FÖR AVLÄGGANDE AV SKJUTPROVET
Ett skjutprov för räfflade kulvapen ska ordnas på en skjutbana som är godkänd av Polisstyrelsen eller som förvaltas av en statlig myndighet. Ett skjutprov för jaktbåge kan ordnas på
en plats som är lämplig för ändamålet. Skytten ska stå på 75 meters avstånd från målfiguren
(räfflat kulvapen) eller 18 meter (jaktbåge).
Anvisning:
Jaktvårdsföreningen bör sköta om att man vid skjutprovstillfällena följer skjutbanornas
miljö- samt andra användningskrav.
Med skjutbana som är godkänd av Polisstyrelsen avses utöver skjutbanorna med tillstånd
även smärre skjutbanor i enlighet med skjutbanelagens (763/2015) 3 §, där anmälan har
gjorts i enlighet med skjutbanelagens 8 §. Försvarsmakten, polisen, gränsbevakningen och
tullen har till sitt förfogande skjutbanor och av dessa får i synnerhet försvarsmaktens skjutbanor ofta användas även av civila.
Vid skjutprovet för jaktbåge skjuter man på kort avstånd mot ett stillastående mål. Miljö- och
säkerhetsaspekterna för det här provet är inte lika krävande som för ett skjutprov med kulvapen. Ett skjutprov för jaktbåge kan ordnas på exempelvis en sportplan, i en idrottshall eller i
ett annat utrymme inomhus. Platsen behöver inte alls vara en skjutbana.

4. MÅLFIGURER
Som målfigurer vid skjutprov för räfflade kulvapen används älg- och björnfigurer i enlighet
med bilagorna i förordningen.
Vid skjutprovet för jaktbåge används som målfigur en älgfigur i enlighet med bilaga 1 i förordningen med löstagbart pilfång där träffområdet har en diameter på 23 centimeter.
Anvisning:
Målfigurerna (räfflat kulvapen) är i naturlig storlek föreställande en inhemsk älgtjur och
björn. Målfiguren står med bredsidan mot skytten och deras huvuden är vända mot höger.
Älgfiguren som används vid rådjurs- samt älg- och hjortprov har ett träffområde på 23 cm.
Träffområdets centrum befinner sig i skärningen av de 124 och 55 centimeter långa linjerna
som anges i bilagan till förordningen.
Björnfiguren som används vid björnprovet har ett träffområde på 17 cm. Träffområdets
centrum befinner sig i skärningen av de 72 och 36 centimeter långa linjerna som anges i bilagan till förordningen.
Vid skjutprovet för jaktbåge har målfiguren ett träffområde med diametern 23 centimeter.
Pilfånget bakom måltavlan kan lösas på olika lämpliga sätt.
Rekommenderas att målfiguren bör bytas inför varje skjutprovstillfälle.
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5. ELEKTRONISK MOTTAGNING AV SKJUTPROV
Från början av år 2019 skall alla skjutprovsprestationer och resultaten antecknas elektroniskt
till Oma riista -tjänsten. I första hand skall samtliga skjutprov tas emot elektroniskt det vill
säga skjutprovets mottagare antecknar genast på platsen för avläggandet av skjutprovet i
Oma riista -tjänsten deltagarnas anmälning till skjutprovsprestationen, skjutprovsprestationen och skjutprovsavgifterna. I andra hand antecknar mottagarna av skjutprov eller verksamhetsledaren skjutprovsprestationerna och skjutprovsavgifterna till Oma riista -tjänsten i efterhand i enlighet med skjutprovsprotokollen.
Anvisning:
Skjutprovets elektroniska mottagning kan användas samtidigt med Oma riista mobilapplikationen, tablettens Oma riista -mobilapplikation och datorns webbläsare på
adressen https://oma.riista.fi.
Skjutprovets mottagare loggar in till tjänsten med sina egna koder. På grund av det här bör
mottagarna komma ihåg sina användarkoder samt lösenord utantill.
Före det första elektroniska mottagningstillfället av skjutprov måste mottagarna lägga på
funktionen skjutprovsfunktionen i Oma riista -webbtjänsten under vyn Egna uppgifter på
adressen https://oma.riista.fi. Skjutprovsfunktionen blir synlig även i mottagarens Oma riista
-mobilapplikation, då hen nästa gång loggar in till tjänsten.
Mottagarna kan använda sina egna elektroniska apparater för mottagande av skjutprov. Jaktvårdsföreningen är dock inte ersättningsskyldig, i det fall att apparaterna går sönder vid
skjutprovstillfället.
En mottagare öppnar skjutprovstillfället i Oma riista -tjänsten och lägger till evenemanget de
övriga mottagarna, som med sina egna apparater deltar i mottagandet av skjutproven, genom
att välja skjutprovstillfället som pågår. Skjutprovsevenemangets alla mottagare läggs till i
provtillfället, fastän de inte skulle använda Oma riista -tjänsten.
Person som anmält sig till skjutprovet läggs till i prestationskön med hjälp av jägarnummer,
jaktkortets QR-kod eller det officiella identitetskortets streckkod. Därtill antecknas vilken
provform som är tänkt att avläggas.

6. MOTTAGARE AV SKJUTPROV
Jaktvårdsföreningen skall för vart och ett av skjutprovstillfällena utse minst två mottagare av
skjutprov.
Anvisning:
Endast personer som utsetts av jaktvårdsföreningen och som utnämnts av Finlands viltcentral
får fungera som mottagare av skjutprov. Om utnämningen och förutsättningar för utnämning
stadgas i viltförvaltningslagen (158/2011).
En mottagare av skjutprov kan vara verksam inom flera jaktvårdsföreningars områden, såtillvida att var och en av dessa jaktvårdsföreningar har föreslagit hen som mottagare av
skjutprov på sitt område och Finlands viltcentral har utnämnt hen till uppgiften. Mottagaren
av skjutprovet måste vid provtillfället ha en utnämning som är i kraft av den jaktvårdsförening som ordnar tillfället.
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Man bör ta i beaktande skjutprovsmottagarnas eventuella jäv i enlighet med förvaltningslagen (434/2003) 27–30 §.
Av de utnämnda mottagarna för skjutprovstillfället ska en av mottagarna som huvudansvarig
leda och övervaka skjutprovstillfället.
Vid verksamhet med minimibemanning ska den ena mottagaren övervaka provets genomförande på skjutplatsen och samtidigt ska den andra mottagaren övervaka granskningen av träffarna.
För att möjliggöra en smidig verksamhet kan det finnas flera mottagare än två, varvid en
mottagare kan ombesörja att ta emot kunderna medan genomförandet av skjutproven kan
pågå oavbrutet vid skjutplatsen. En smidig verksamhet förutsätter också, att minst två av
mottagarna för skjutprov behärskar den elektroniska mottagningen av skjutprovet i Oma riista -tjänsten.
En mottagare av skjutprov har rätt att efter egen prövning avbryta skjutprovstillfället eller
skjutprovsförsöket om detta av säkerhetsskäl är nödvändigt.
En lista över de av Finlands viltcentral utnämnda mottagarna av skjutprov bör finnas uppsatt
på skjutbanan. Utnämningarna är i kraft högst fem jaktår.

7. HANDLINGAR SOM KRÄVS VID SKJUTPROVET
Skytten ska uppvisa giltigt jaktkort eller alternativt ett erlagt jaktkort för inkommande jaktår
för mottagaren av skjutprovet innan skjutprovet avläggs. Skytten bör på uppmaning påvisa
sin identitet.
Därtill bör skytten innan genomförandet av skjutprovet uppvisa i skjutvapenlagen (1/1998)
avsedda giltigt innehavstillstånd eller parallelltillstånd på vapnet (ett räfflat kulvapen) han
ämnar använda vid skjutprovet.
Anvisning:
Mottagaren av skjutprov måste kontrollera de handlingar som krävs för skjutprovet av den
skytt som ska avlägga skjutprovet innan han ges möjlighet att avlägga skjutprovet.
Om innehavstillstånd stadgas i skjutvapenlagens 52 § och om tillståndets giltighet i 53 §. Om
parallelltillstånd stadgas i skjutvapenlagens 54 § och om tillståndets giltighet i 55 §. Syftet
med kravet är att skytten ska använda ett gevär som han känner vid provet och att detta kontrolleras innan skytten inleder provet.
Identiteten kan kontrolleras från pass, körkort eller annat motsvarande identitetsbevis med
bild. Skjutprovets mottagare kan också fastställa skyttens identitet på annat sätt. Om identiteten hos den som avlägger skjutprovet inte på ett tillförlitligt sätt kan säkerställas, tillåts han
inte avlägga skjutprovet.
Giltigt jaktkort eller ett betalt jaktkort för inkommande jaktår är nödvändigt, eftersom det innehåller ett försäkringsskydd.
Jaktkortets giltighet kan också verifieras direkt via Oma riista -tjänsten till exempel med
hjälp av körkortets streckkod eller det officiella id-kortet. Ett betalt jaktkort kan även visas
via Oma riista -mobilapplikationen. Ytterligare kan man via Oma riista -tjänsten ladda ner
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och skriva ut en kopia av jaktkortet, om jaktkortet är betalt. Om Oma riista -tjänsten vid anmälningstillfället meddelar, att jaktvårdsavgiften inte är i kraft, måste kunden på något annat
sätt bevisa att jaktvårdsavgiften är betald (se följande stycke).
Jaktkortet kan betalas mot serviceavgift på banken, då har jaktkortet en betalningsstämpel.
Jaktkortet kan också betalas vid betalautomat, via nätbank eller mobilbank. I så fall godkänns betalningskvitto eller kopia av bankkontoutdrag som kvitto på erlagd avgift. Förhandsutskrivet kvitto gäller inte som kvitto för betalning. Jaktkort betalda via direktbetalning
eller e-faktura är försedda med anteckningen ”Betald”.
Ett giltigt europeiskt vapenpass motsvarar innehavstillstånd eller parallelltillstånd.

8. AVLÄGGANDE AV SKJUTPROV
8.1. Räfflat kulvapen
Rådjursprovet samt älg- och hjortprovet skjuts på en stillastående älgfigur. Björnprovet
skjuts på en stillastående björnfigur. Skjutavståndet är 75 meter.
En provomgångs fyra skott avfyras inom 90 sekunder. Tidtagning börjar vid första skottet.
Anvisning:
Skjutprovet (med räfflat kulvapen) kan utföras som ett rådjursprov, älg- och hjortprov eller
som björnprov. Man frågar av skytten vilken skjutprovsform hen har för avsikt att avlägga
och om hen känner till hur skjutprovet avläggs. Vid behov måste mottagaren av skjutprov
klargöra för skytten hur skjutprovet avläggs.
Mottagaren av skjutprovet kontrollerar att skyttens vapen och patroner uppfyller fastställda
krav för ifrågavarande skjutprovsform.
Provskott är inte tillåtna.
Vid samma skjutprovstillfälle får skytten utföra högst fem provomgångar (det vill säga fem
provförsök) skilt dock både för rådjurs-, älg- och hjortprovet samt för björnprovet.
Skyttens alla skjutprovsförsök och resultaten av dessa antecknas elektroniskt i Oma riista tjänsten.
8.2 Jaktbåge
Skjutprovet med jaktbåge görs med en stillastående målfigur. Skjutavståndet är 18 meter.
Skytten skjuter tre pilar inom 180 sekunder. Tidtagning börjar vid första skottet.
Anvisning:
Skjutprovets examinator kontrollerar att bågen och pilarna som skytten använder uppfyller
kraven för skjutprovet.
Skjutprovets examinator ska vid behov förklara för skytten hur provet går till.
Provskott är inte tillåtna.
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Skytten får vid ett och samma provtillfälle skjuta högst fem provomgångar (det vill säga fem
provomgångar) vid pilbågsprovet.
Skyttens alla skjutprovsförsök och resultaten av dessa antecknas elektroniskt i Oma riista tjänsten.

9. SKJUTSTÄLLNINGAR OCH ANVÄNDNING AV STÖD
9.1. Räfflat kulvapen
Skjutprovet utförs i valfri stående, sittande eller knästående ställning mot målfiguren.
Vid skyttet får man som stöd använda vapenremmen, skjutplatsens konstruktion, skjutkäpp
eller annat för ändamålet lämpat stöd, dock ej så att vapnet mekaniskt låses fast i underlaget.
Skjutprovets examinator granskar och godkänner stödet före skjutprovet påbörjas.
Anvisning:
Skjutbanans konstruktion samt användnings- och miljötillstånd kan sätta begränsningar vid
val av skjutställning. Om miljötillstånden förutsätter att skytte skall ske ur en ljudisolerad
skjutplats, så har skytten inte rätt t.ex. att kräva att få skjuta knästående ifall skjutbanebestämmelserna och konstruktionen omöjliggör denna ställning.
Skytten får använda sig av eget medfört stöd. Som skjutstöd godkännes bl.a. skjutkäppar eller sådant som sätts under stocken, så som vapenfodral, sandsäckar och stödben, om vapnet
inte med deras hjälp låses mekaniskt mot underlaget.
Bestämmelsen understryker vikten av lugna och genomtänkta skott och att skytten ska använda det stöd som passar honom bäst, vilket även är möjligt på jakt.

9.2 Jaktbåge
Skytten får fritt välja sin skjutställning; stående, sittande eller knästående.
Anvisning:
Skytten får inte använda stöd eller stödkonstruktioner.
Skytten får använda sin ryggsäck försedd med en pall.

10. VAPEN OCH PATRONER SAMT JAKTBÅGE OCH PILAR
Skjutprovet skall avläggas med ett vapen till vilket skytten har ett giltigt innehavs- eller parallelltillstånd enligt skjutvapenlagen. Om skytten är under 15 år får han använda ett vapen
som tillhör en person över 18 år på det sätt som det föreskrivs i skjutvapenlagens 88 §.
Vid rådjursprovet ska geväret och patronerna uppfylla kraven i jaktförordningens 16 a § 2
moment 2 punkt. Vid älg- och hjortprovet ska de uppfylla kraven i jaktförordningens 16 a §
2 moment 3 punkt och vid björnprovet kraven i 16 a § 2 moment 4 punkt.
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Vid provet för jaktbåge ska bågen uppfylla kraven i jaktförordningens 20 § 2 mom. Enbart
tavelspetsar är tillåtna vid provet.
Anvisning:
Om skytten är under 15 år, måste innehavaren av vapnet personligen övervaka vapnets hantering så att fara ej uppstår.
Utländska medborgare ska när de avlägger skjutprov i Finland uppvisa ett giltigt innehavstillstånd eller EU:s vapenpass eller av polismyndigheten utfärdat tillfälligt införseltillstånd.
Vid rådjursprovet ska vapnet samt patronerna fylla kraven i jaktförordningen (666/1993)
16 a § 2 mom. punkt 2. Kulan ska väga minst 3,2 gram och träffenergin mätt på 100 meters
håll från pipmynningen bör vara minst 800 joule (E 100 ≥ 800 J).
Vid älg och hjortprovet ska vapnet samt patronerna fylla kraven i jaktförordningen 16 a § 2
mom. punkt 3. Kulan skall väga minst 6 gram och träffenergin mätt på 100 meters håll från
pipmynningen bör vara minst 2000 joule (E 100 ≥ 2000 J) eller om kulans vikt minst är 8
gram bör träffenergin mätt på samma sätt vara minst 1700 joule (E 100 ≥ 1700 J).
Vid björnprovet skall vapnet samt patronerna fylla kraven i jaktförordningen 16 a § 2 mom.
punkt 4. Kulan skall väga minst 9 gram och träffenergin mätt på 100 meters håll från pipmynningen bör vara minst 2700 joule (E 100 ≥ 2700 J) eller om kulans vikt minst är 10
gram bör träffenergin mätt på samma sätt vara minst 2000 joule (E 100 ≥ 2000 J).
Användning av självladdade patroner är tillåten. Valfri kula får användas. Tillåten är bl.a.
helmantel, halvmantel och blykula.
För vapnets avtryckarmotstånd finns det inte skilda bestämmelser.
Bågen som används vid skjutprovet ska uppfylla kraven i jaktförordningens 20 § 2 mom.
Kraften som behövs för att spänna bågen ska uppgå till minst 180 newton (180 N). Om
dragvikten inte är angiven på bågen ska skytten meddela den eller på annat kunna sätt visa
den på examinatorns begäran.
Provet görs med tavelspetsar, vilket räcker till för att visa skyttens skicklighet. En pil med
tavelspets är säkrare än en med jaktspets om någonting oförutsett inträffar, som att pilen avlossas i misstag eller går av. Pilfånget som används vid skjutprovet håller dessutom längre
om provet skjuts med tavelspetsar.

11. GODKÄNT/UNDERKÄNT SKJUTPROV OCH MARKERING AV TRÄFFAR
11.1 Räfflat kulvapen
Skjutprovet godkänns om skottseriens alla fyra skott minst tangerar träffområdets yttre kant
inom stadgad tid (90 sekunder). Om träffarna är flera eller färre än fyra, då är prestationen
underkänd. Träffarna markeras efter skottserien.
Godkänt älg- och hjortprov motsvarar rådjursprovet och godkänt björnprov motsvarar både
rådjurs- och älg- och hjortprovet.
Anvisning:
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Träffarna samt deras placering kan meddelas t.ex. med VHF eller på annat för skjutbanan
lämpligt sätt. Efter att den som utfört skjutprovet meddelat sig vara nöjd med redovisat resultat för skjutomgången, täcks träffarna över med tillstånd av den som leder skjutprovet.
Efter godkänt björnprov kan jägaren delta som skytt med räfflat vapen vid jakt på såväl
hjortdjur, vildsvin och björn och med ett godkänt älg- och hjortprov kan jägaren med räfflat
vapen delta som skytt vid jakt på hjortdjur och vildsvin så länge som giltighetstiden på det
utfärdade intyget över avlagt skjutprov är i kraft. Efter godkänt rådjursprov kan jägaren delta
som skytt med räfflat vapen vid rådjursjakt så länge som giltighetstiden på det utfärdade intyget över avlagt skjutprov är i kraft.
Om skytten valt att utföra björnprovet men resultatet inte uppfyller kraven för björnprovet,
kan det inte heller godkännas som älg- och hjortprov och inte heller som rådjursprov.
Underkända skyttar får det skriftliga beslutet om underkännande av skjutprov och får information om tidpunkt och plats för följande skjutprovstillfälle. Om jaktvårdsföreningen inte
längre arrangerar skjutprovstillfällen under verksamhetsåret, får de underkända skyttarna information om datum och plats för skjutprovstillfällen som ännu arrangeras i närheten och att
dessa även finns på internet: http://riista.fi/sv/jakt/sok-evenemang/

11.2 Jaktbåge
Skjutprovet godkänns, när alla tre pilarna i en serie ligger inuti cirkeln som markerar träffområdet eller tangerar träffområdet inom den lagstadgade skjuttiden (180 sekunder). Om
träffarna är flera eller färre än tre, underkänns prestationen.
Anvisning:
Träffarna granskas tillsammans med skytten efter varje serie. Träffarna behöver inte lappas.
Skytten drar själv ut sina pilar från målfiguren.

12. INTYG ÖVER SKJUTPROV
En godkänd skjutprovsprestation syns elektroniskt i kundens egna Oma riista mobilapplikation och i Oma riista -tjänsten samt överförs automatiskt till Jägarregistret.
Över godkänt skjutprov utfärdas också ett intyg i pappersformat. Skjutprovet är giltigt i tre år
från och med datumet för prestationsdagen.
Anvisning:
För skyttens del antecknas inte i Oma riista -tjänsten att skjutprovet har avslutats och intyget
i pappersformat överlåtes inte förrän avgiften för skjutprovet har betalts i sin helhet.
Det finns bottnar i pappersformat över avlagt skjutprov i Finlands viltcentrals nätbutik.
Godkänt skjutprov (för räfflat kulvapen) bokförs på skjutprovsintyget i pappersformat så, att
den godkända skjutprovsformen lämnas ostruken. För bågskytteprovet utfärdas ett separat intyg. Med separata intyg förebygger vi risken för förväxling.
Giltighetstiden (tre år) för godkänt skjutprov antecknas i skjutprovsintyg på följande sätt:
t.ex. 31.8.2017–31.8.2020.
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Intyg i pappersformat över avlagt skjutprov undertecknas av mottagaren för skjutprov som är
närvarande vid skjutprovstillfället.
Jaktvårdsföreningen ger på begäran ut en kopia av skjutprovsintyget. Kopian undertecknas
av jaktvårdsföreningens verksamhetsledare. Om avgiften för givande av en kopia stadgas i
av jord- och skogsbruksministeriet given förordning (Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017—2019 (1463/2016) för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter). Avgiften för en kopia är 15 euro. Giltighetstiden för skjutprovet som mottagits elektroniskt kan även kontrolleras i Jägarregistret eller genom att använda Oma riista -mobilapplikationen eller Oma riista -tjänsten.

13. ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE AV SKJUTPROV
För det ömsesidiga erkännandet av skjutprov har getts en separat anvisning.

14. SKJUTPROVSAVGIFT
Avgiften för en skjutprovsomgång stadgas i jord- och skogsbruksministeriets förordning
(jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017-2019 (1463/2016) för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1078/2014)).
Avgiften för skjutprov är 20 euro per provomgång.
Inträffar av skytten oberoende skada på geväret, klickskott, jaktbågen, pilen eller annan motsvarande funktionsstörning eller annan motsvarande störning har skytten rätt till ett nytt avgiftsfritt skjutprovsförsök.
Anvisning:
Då skjutprovet avlagts i sin helhet, antecknas för skyttens del att skjutprovet avslutats det vill
säga betalningarna godkänns i Oma riista -tjänsten.
Mottagaren av skjutprov måste uppbära en avgift för varje skjutprovsomgång, denna avgift
går till jaktvårdsföreningen. De avgifter som tagits emot vid skjutprovstillfället ska redovisas
som sådana och utan dröjsmål till jaktvårdsföreningen. Från Oma riista -tjänsten skriver man
ut en blankett för redovisningen av skjutprovsintäkterna, ett räkenskapssammandrag för varje
provtillfälle, vilket undertecknas och överlämnas till verksamhetsledaren.
Patron anses oavfyrad/klickad, om kulan inte har lämnat loppet och låset är avspänt eller
knallen inte har avfyrats trots att slagstiftet har träffat knallen.
När skjutprovets mottagare har konstaterat orsaken till klickskottet och godkänt orsaken till
detta, ges skytten ett nytt avgiftsfritt provförsök i enlighet med av mottagaren given ordningsföljd. Orsaken till avgiftsfri provomgång antecknas i Oma riista -tjänsten vid minnesanteckningar vid Anteckna prestationens uppgifter.
Funktionsstörningar och skador som har uppstått på bågen eller pilarna löses från fall till fall.
Om en person som inte är berättigad till att skjuta skjutprovet, skulle hamna i Oma riista tjänstens prestationskö, godkänns dennes betalning (0 €) utan prestationer.
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15. PROTOKOLL FÖR SKJUTPROV
Anvisning:
Över skjutprovsförsöken kan uppgöras skjutprovsprotokoll. Skjutprovsprotokoll finns att
tillgå vid Finlands viltcentrals nätbutik.
Skjutprovsprotokollet undertecknas av två examinatorer.
Antalet deltagande skyttar och skjutprovsomgångar samt intäkten för skjutproven som ska
bokföras i jaktvårdsföreningens bokföring bevisas med ett omsorgsfullt ifyllt skjutprovsprotokoll. Ur skjutprovsprotokollet kan även skyttarnas jägarnummer kontrolleras. Förvaringstiden för skjutprovsprotokollen är den samma som krävs för verifikaten.

16. BESTÄMMELSER GÄLLANDE SÄKERHET OCH ORDNING
Anvisning:
På skjutbanan måste examinatorernas och skjutbanans allmänna säkerhetsdirektiv efterföljas.
Skjutvapnen förvaras på skjutbanan i vapenställning med låset öppnat eller vapnet brutet.
Onödig hantering samt siktövningar bör förbjudas på skjutbanan.
Skjutvapnet får förses med magasin samt laddas efter att examinatorn gett lov därtill på
skjutplatsen. Då måste vapnets mynning vara riktad mot målområdet. Efter skjutprovsförsöket kontrollerar examinatorn att vapnet är tomt. För bågskytteprovet gäller tillämpliga delar
av det ovanstående.
Skytten måste vara ensam på skjutplatsen och han får inte störas under skjutningen. Personer
under 15 år måste ha den som ansvarar för och innehar innehavstillstånd för ifrågavarande
vapen bredvid sig under skjutningen. Denne övervakar samt hjälper skytten så att vapenhanteringen inte medför fara.

17. ÖVRIGA SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Anvisning:
På skjutbanan bör jord- och skogsbruksministeriets förordning angående skjutprovet vara
uppsatt för påseende. På skjutbanan bör finnas uppsatt målmodeller, så att skyttarna ska
kunna konstatera träffområdets placering.
Examinatorn ansvarar för att gällande förordning samt direktiv följs vid skjutprovstillfället.
I händelse av olycka måste första hjälpen utrustning finnas tillgänglig vid skjutbanan och väl
synliga instruktioner om förfarande vid olycka bör finnas uppsatt på skjutbanan.

18. OMPRÖVNINGSBEGÄRAN OCH SKRIFTLIGT BESLUT
Intyget över avlagt skjutprov motsvarar ett sådant förvaltningsbeslut som avses i
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förvaltningslagen (434/2003).
Ett godkänt skjutprov kan sparas i ett jägarregister som avses i § 7 a i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift.
Anvisning:
Enligt viltförvaltningslagen (158/2011) 30 § får omprövning av jaktvårdsföreningens beslut
om godkännande av skjutprov (godkänd/underkänd) begäras från Finlands viltcentral.
Skytten informeras om möjligheten att ompröva resultatet i samband med att resultatet tillkännages.
Till det skriftliga beslutet (underkänd) bifogas en omprövningsblankett enligt modell som
finns som bilaga till denna anvisning.
En omprövningsblankett ges även till den som har blivit godkänd i skjutprovet.

19. BOKFÖRING, ARVODEN OCH ARKIVERING AV HANDLINGAR
Anvisning:
Skjutprovets intäkter och utgifter redovisas på separata bokföringskonton i jaktvårdsföreningens bokföring. Skjutprovets intäkter meddelas som brutto inkomster och utgifterna som
brutto utgifter i bokslutet.
Jaktvårdsföreningens styrelse beslutar om arvoden och reseersättning för mottagare av skjutprov.
Jaktvårdsföreningarna betalar arvode för mottagning av skjutprov för utnämnda mottagare av
skjutprov i enlighet med jaktvårdsföreningens styrelses beslut. För arvodet måste förskottsinnehållning samt arbetsgivaravgifter betalas.
Jaktvårdsföreningarna kan betala för använding av bana:
-

ersättning för användande av älgbana till ägaren, som vanligtvis är en juridisk person,
såsom en registrerad jaktförening eller -föreningar, registrerad skjutbaneförening, aktiebolag, stat eller kommun. Även en fysisk person kan fungera som ägare (privat person).

-

för vid älgbanan som talkoarbete utförd städning och underhållsarbete uppkomna skäliga
kostnader mot faktura till en lokal registrerad jaktförening, om jaktvårdsföreningen äger
älgbanan och om underhålls- och städningsarbetet har lagts på entreprenad med avtal till
en lokal registrerad jaktförening.

-

registrerade jaktföreningar m.fl. bokför erhållna ersättningar i sin egen bokföring och använder dem i reglementsenlig verksamhet.

Handlingar som relaterar till skjutprovet, såsom beslut och skjutprovsintyg samt skjutprovsprotokoll ska bevaras hos jaktvårdsföreningen på ett sådant sätt att obehöriga inte får tag i
dem. De får endast användas vid skjutprovstillfällen eller vid utbildningstillfällen som arrangeras av Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningar.
Dokument från skjutprovstillfället bevaras i jaktvårdsföreningens arkiv sex kalenderår från
redovisningsperiodens slut, varefter de kan förstöras, till exempel genom förbränning eller
genom att riva sönder dem, så att dokumenten inte hamnar hos obehöriga.
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20. TILLÄGGSINFORMATION
Finlands viltcentrals centralkontor och regionkontor ger tilläggsinformation gällande skjutprovet.

FINLANDS VILTCENTRAL

Sauli Härkönen
chef för offentliga förvaltningsuppgifter

FÖR KÄNNEDOM Finlands viltcentral och de regionala kontoren
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BILAGOR

Jaktlag (615/1993)
21 § Skjutprov
En person som bedriver jakt med räfflat kulvapen eller jaktbåge ska avlägga skjutprov, om detta
krävs för jakt på viltarten i fråga. Bestämmelser om vid jakt på vilka viltarter den som får vara skytt
ska ha avlagt skjutprov utfärdas genom förordning av statsrådet.
Jaktvårdsföreningen anordnar skjutprov och ger intyg över godkända skjutprov samt på begäran kopior av intyg. Intygen över skjutprov motsvarar i förvaltningslagen (434/2003) avsedda förvaltningsbeslut. En godkänd prestation i ett skjutprov får införas i det i 7 a § i lagen om jaktvårdsavgift och
jaktlicensavgift avsedda jägarregistret.
Ett intyg över skjutprov gäller i tre år från det att provet har avlagts.

21 a § Ömsesidigt erkännande av skjutprov
Vid jakt på det vilt som avses i 21 § får också den vara skytt som har ett motsvarande gällande intyg
över skjutprov som avlagts i något annat land och som gäller motsvarande vilt eller den som lämnar
jaktvårdsföreningen utredning om att han eller hon har rätt att i sitt hemland jaga vilt av motsvarande
storlek. Jaktvårdsföreningen ger intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov som avlagts utomlands eller av ovan avsedd utredning. Jaktvårdsföreningens intyg får gälla i högst tre år.
Skjutprov som har avlagts på Åland motsvarar skjutprov enligt 21 §.

21 b § Bemyndigande att utfärda förordning om skjutprov
Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas det bestämmelser om
1) innehållet i skjutprovet, hur provet avläggs och förutsättningarna för godkännande av prov,
2) kraven på den plats där skjutprovet avläggs,
3) kraven på skjutvapen och patroner samt på bågar och pilar som används i skjutprovet, och
4) intyg över godkänd teknisk prestation i skjutprovet och över ömsesidigt erkännande av skjutprov.

Jaktförordning (666/1993)
16 a § 4 moment
Endast den som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen får vara skytt vid jakt med
räfflat kulvapen på dovhjort, kronhjort, sikahjort, rådjur, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, brunbjörn
eller vildsvin.

20 § Allmänna krav på pilbåge
Endast vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, hermelin, iller, skogsmård,
mink, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin samt
fåglar som räknas till vilt liksom även icke fredade djur får skjutas med pilbåge.
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Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton (180 N) för spänning av bågen får användas för att skjuta vilt.
Spetsen på en pil som används för att skjuta djur ska vara sådan att en lyckad träff är omedelbart dödande. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver, kanadensisk bäver, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller vildsvin ska på pilen användas en skärande
spets vars diameter är minst 22 millimeter. Om pilbåge används för att skjuta europeisk bäver eller
kanadensisk bäver ska pilen dessutom vara fäst till bågen med en lina.
Vid jakt med båge på rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon eller
vildsvin får endast den vara skytt som har avlagt sådant skjutprov som avses i 21 § i jaktlagen.

Viltförvaltningslag (158/2011)
30 § Omprövningsförfarande
Omprövning av beslut från Finlands viltcentral, med undantag för beslut enligt 2 § 1 mom. 1 punkten,
och av jaktvårdsföreningens beslut om godkännande av jägarexamen och skjutprov får begäras hos
Finlands viltcentral i enlighet med förvaltningslagen.

33 § Avgifter för prestationer
I fråga om avgifter för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas prestationer ska lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992) tillämpas.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2017-2019 för Finlands viltcentrals
och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter (1463/2016)
3 § Jaktvårdsföreningarnas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Jaktvårdsföreningarna tar ut avgifter för sina prestationer som följer:
1) 20 euro per provomgång för avläggande av jägarexamen enligt 2 § i lagen om jaktvårdsavgift och
jaktlicensavgift (616/1993),
2) 20 euro per provomgång för skjutprov enligt 21 § i jaktlagen,
3) 15 euro för ett sådant intyg över skjutprov som avses i 21 a § i jaktlagen,
4) 27 euro för ett sådant intyg över aktivt utövande av hobbyverksamhet som avses i 45 och 53 a § i
skjutvapenlagen (1/1998).
4 § Andra offentligrättsliga prestationer
Avgifterna för att lämna ut en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms av Finlands viltcentral med iakttagande av
bestämmelserna i den paragrafen.
För en kopia av eller ett nytt intyg över ett jaktkort eller skjutprov tas ut en avgift på 15 euro.
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Förvaltningslag (434/2003)
27 § Jäv
En tjänsteman får inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande vid behandlingen, om
tjänstemannen är jävig.
Bestämmelserna om jäv för tjänstemän gäller också ledamöter i ett kollegialt organ och andra som
deltar i behandlingen av ett ärende, samt den som förrättar inspektion.

28 § Jävsgrunder
En tjänsteman är jävig
1) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är part,
2) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne biträder eller företräder en part eller
den för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,
3) om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för tjänstemannen eller för
en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne,
4) om tjänstemannen står i anställningsförhållande eller i sådant uppdragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till en part eller till någon för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,
5) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne är medlem
av styrelsen, förvaltningsrådet eller något därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör
eller innehar motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller sådant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada,
6) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till honom eller henne hör till
direktionen för eller något annat därmed jämförbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det
är fråga om ett ärende som sammanhänger med styrningen eller övervakningen av ämbetsverket eller
inrättningen, eller
7) om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl äventyras.
Med närstående avses i 1 mom.
1) tjänstemannens make samt barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar samt också den
som på något annat sätt står tjänstemannen särskilt nära liksom även dessa personers makar,
2) tjänstemannens föräldrars syskon samt deras makar, tjänstemannens syskonbarn och tidigare make
till tjänstemannen, samt
3) tjänstemannens makes barn, barnbarn, syskon, föräldrar och far- och morföräldrar samt också
dessa personers makar och tjänstemannens makes syskonbarn.
Som närstående anses också motsvarande halvsläkting. Med makar avses äkta makar, personer som
lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.

29 § Avgörande av jävsfrågor
En fråga som gäller jäv för en tjänsteman ska avgöras utan dröjsmål.
En tjänsteman avgör själv om han eller hon är jävig. Om jäv för ledamöter och föredragande i ett kollegialt organ beslutar dock organet i fråga. Ett kollegialt organ beslutar också om någon annan som
har rätt att närvara är jävig. En ledamot och en föredragande får delta i behandlingen av en fråga om
sitt jäv endast om organet inte är beslutfört utan ledamoten eller föredraganden, och en ojävig person
inte kan fås i stället för honom eller henne utan avsevärt dröjsmål.
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I ett beslut som gäller jäv får omprövning inte begäras särskilt och det får inte heller överklagas särskilt genom besvär.

30 § Fortsatt behandling av ett ärende
En ojävig tjänsteman skall utan dröjsmål förordnas i en jävig tjänstemans ställe. Tjänstemannen får
dock avgöra ett brådskande ärende, om jävet inte kan inverka på avgörandet.

Förvaltningslag (434/2003) 7 a kap Omprövningsförfarande
49 a § Kapitlets tillämpning och förhållande till andra lagar
I detta kapitel finns bestämmelser om förfarandet vid behandling av omprövningsärenden. Bestämmelserna tillämpas även när ett ärende som har avgjorts av en tjänsteman ska föras till en behörig
myndighet för behandling innan det överklagas.
Vid behandlingen av omprövningsärenden ska denna lag tillämpas, om inte något annat föreskrivs i
detta kapitel eller särskilt i någon annan lag.

49 b § Omprövningsbegäran och besvärsförbud
I lag bestäms särskilt när det är möjligt att begära omprövning av ett beslut. I sådana fall får beslutet
inte överklagas genom besvär.
Omprövning får begäras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. En myndighet får därtill begära omprövning på grundval av en bestämmelse i lag
eller om rätten att söka ändring är behövlig för det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.
Det beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär på
det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen eller i någon annan lag.

49 c § Tidsfrist för omprövningsbegäran
En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Har begäran om omprövning inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning.

49 d § Omprövningsbegärans form och innehåll
En begäran om omprövning ska göras skriftligen hos den myndighet som fattat beslutet eller hos den
som sköter en offentlig förvaltningsuppgift och som fattat beslutet. Av skrivelsen ska framgå vilket
beslut som avses, hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder omprövning begärs.

49 e § Skyndsam behandling
En begäran om omprövning ska behandlas skyndsamt.
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49 f § Besluts verkställbarhet
Ett beslut i vilket omprövning får begäras får inte verkställas innan det har vunnit laga kraft.
Ett beslut får dock verkställas innan det har vunnit laga kraft, om så föreskrivs i lag eller om beslutet
till sin natur är sådant att det bör verkställas omedelbart eller om ett allmänt intresse kräver att verkställigheten av beslutet inte uppskjuts.
När begäran om omprövning har gjorts kan den myndighet som behandlar begäran om omprövning
förbjuda att beslutet verkställs eller bestämma att verkställigheten ska avbrytas. Ett avgörande i ett
ärende som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet får inte överklagas separat.

49 g § Omprövningbeslut och rättelse av fel
När myndigheten har tagit upp en begäran om omprövning kan den ändra eller upphäva förvaltningsbeslutet eller avslå begäran om omprövning. I omprövningsbeslutet ska yrkandena i omprövningsbegäran avgöras och avgörandet motiveras. Bestämmelserna i 45 § 2 mom. tillämpas inte när det gäller
motivering av omprövningsbeslut.
Den myndighet som avgör begäran om omprövning kan samtidigt utan särskilt yrkande också fatta
beslut om rättelse av fel på det sätt som föreskrivs i 50–53 §.
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ANVISNING FÖR OMPRÖVNINGSBEGÄRAN
Enligt viltförvaltningslagens (158/2011) 30 § omprövning av beslut från Finlands viltcentral,
med undantag för beslut enligt 2 § 1 mom. 1 punkten, och av jaktvårdsföreningens beslut om
godkännande av jägarexamen och skjutprov får begäras hos Finlands viltcentral i enlighet med
förvaltningslagen (434/2003). En begäran om omprövning ska framställas skriftligen.
Omprövningsbegärans innehåll
I omprövningsbegäran, som riktas till Finlands viltcentral, ska anges följande
- namn och nödvändiga kontaktuppgifter till den som lämnat omprövningsbegäran (postadress
och telefonnummer eller e-postadress, där upplysningar om ärendet kan framföras till)
- det beslut i vilket omprövning söks samt hurdan omprövning som begärs och på vilka grunder
omprövning begärs.
Om talan av den som framställt omprövning förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller
om någon annan person har gjort omprövningsbegäran, ska i skrivelsen som innehåller en begäran om omprövning även anges namn och nödvändiga kontaktuppgifter till denna person.
Bilagor till skrivelsen
Tillsammans med skrivelsen som innehåller omprövningsbegäran ska lämnas
-

det beslut i original eller kopia i vilket omprövning söks genom omprövningsbegäran
intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när omprövningstiden
har börjat
de handlingar som sökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har inlämnats till Finlands viltcentral
ombudets fullmakt om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde.

Tidsfrist för omprövningsbegäran
En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Har begäran
om omprövning inte gjorts inom föreskriven tid, tas den inte upp till prövning.
Hur lämnar man in omprövningsbegäran
En begäran om omprövning kan personligen lämnas till Finlands viltcentral, sändas med posten
som betald postförsändelse, e-post eller med ombud eller bud. Postningen eller annan inlämnande
sker på avsändarens ansvar. För att en begäran om omprövning ska kunna tas upp till prövning
ska begäran komma in till Finlands viltcentral innan tidsfristen om 30 dagar löper ut. Om tidsfristens sista dag är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter tidsfristen ännu följande vardag till slutet av verkets öppethållningstid.
Handläggningsavgift
Beslutet om omprövningsbegäran är avgiftsfritt.
Kontaktuppgifter
Finlands viltcentrals kontaktuppgifter:
Finlands viltcentral
Sompiovägen 1
00730 Helsingfors
tel. 029 431 2001
kirjaamo@riista.fi

