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Ampumakokeen sähköinen vastaanotto

• Sähköistä vastaanottoa voidaan käyttää yhtä aikaa:

– Älypuhelimen Oma riista -mobiilisovelluksella

• Vain Android ja iOS, Windowsia ei tueta

– Tabletin Oma riista -mobiilisovelluksella 

– Tietokoneen verkkoselaimella (oma.riista.fi, suositus Chrome)

• Mobiilisovelluksen ruutua tulee päivittää     -näppäimellä

– Päivitys tapahtuu myös siirtymällä näkymästä toiseen

• Palvelun käyttäjällä on oltava koetilaisuuden järjestävän

riistanhoitoyhdistyksen voimassa oleva ampumakokeen 

vastaanottajan tehtävä Oma riistassa

• Rihlatun luotiaseen ampumakoe ja jousiampumakoe 

tallennetaan omina tapahtumina, vaikka kokeet pidettäisiin 

samana päivänä samaan aikaan



Oma riista -mobiilisovellus

• Opettele käyttäjätunnuksesi ja salasana ulkoa

• Kirjaudu omilla tunnuksillasi palveluun

• Tarkista Asetuksista, että käytät 

mobiilisovelluksen uusinta versiota (2.4.x)

– Päivitä Android Play Kaupassa ja iOS App Storessa

• Yksi vastaanottaja avaa ampumakoetilaisuuden 

ja lisää tilaisuuteen muut vastaanottajat

• Muut vastaanottajat osallistuvat laitteillaan 

valitsemalla käynnissä olevan 

ampumakoetilaisuuden

Lataa 
laitteiden 

akut 
täyteen!



Ampumakoetoiminnon aktivointi

• Ennen ensimmäistä ampumakoetilaisuutta, kirjaudu 

verkkopalveluun yksityishenkilönä ja  käännä 

ampumakokeet päälle Omat tiedot -sivun alalaidasta

• Vasta tämän jälkeen ampumakoetoiminnot löytyvät 

vastaanottajan mobiilisovelluksesta

Klik!



Klik!

Klik!

Sähköisen vastaanoton aloittaminen



Vain kuluvan päivän ja vanhemmat kokeet näkyvät 

Valitse 
ampuma-

koe

Lisää ryhmän 
jokainen  

vastaanottajat. 
Tarvittaessa 
vieritä listaa 

alaspäin

Sulkematon 
tilaisuus



Avaa 
ampumakoetilaisuus, 
kun kaikki (vähintään 
2) vastaanottajat on 

valittu. Siirry 
ILMOITTAUTUMINEN 

-näkymään.

Tapahtuma



Valitse aiottu 
koemuoto ja Lisää 

osallistuja

Siirry 
ILMOITTAUTUMI-
NEN -näkymään.

Lisää 
metsästäjänumero 
napauttamalla TAI

lue QR- tai 
viivakoodi

Valitse aiottu 
koemuoto ja Lisää 

osallistuja 
suoritusjonoon

Jos palvelu 
ilmoittaa, ettei 

riistanhoitomaksu 
ole voimassa, 
asiakkaan on 

todistettava se 
maksukuitilla.

Ilmoittautuminen



QR-koodi
2.0.0 

versioista 
eteenpäin

Viivakoodi



Aseta viiva- tai QR-koodi kameran 

neliön sisälle skannataksesi tiedot

Suora auringonpaiste voi 
haitata kameran koodilukijaa 
→ siirry varjoon



Ajokortin viivakoodista 

luettu henkilötunnus

Hyväksy



Ampumakokeen vastaanottaja ei voi ampua 

koetta valvomassaan tilaisuudessa



Suoritusjono 

ilmoittautumisjärjestyksessä

Kirjataan 
suoritus 
Veikko 

Vartiolle

H = Hirvi/peurakoe

K = Karhukoe M = Metsäkauriskoe

J = Jousikoe

Nuolesta 
kirjaamaan 
suoritusta

Aiottu 
koemuoto  

sinisellä

Näkymän 
päivittäminen 
napauttamalla  
tai siirtymällä 

näkymästä 
toiseen



Kirjaa suoritus

Valitse ensin 
koemuoto ja 

sitten osumat

Valitse ensin 
koemuoto ja 

sitten osumat

Koesuorituksen 
tulos tulee 

automaattisesti 
osumien 

perusteella

VARTIO VEIKKO



Kirjaa suoritus (yliaika, maksuton)

Yliaika ja 
Maksuton 

vaihtoehdot

VARTIO VEIKKO

Yliaika ja 
Maksuton 

vaihtoehdot



Kirjaa suoritus

Kirjaa uusi 
suoritus tai 

palaa 
Suoritusjonoon

Suorituksen 
jälkeen palaa 

nuolella 
Suoritusjonoon

TAI kirjaa 
ampujalle uusi 

suoritus



Kirjaa uusi suoritus

Tallennetaan 
uusi 

Hyväksytty 
suoritus



Suorituksia voidaan kirjata 

enintään 5 kpl / koemuoto

Palaa nuolella 
Suoritusjonoon

Virheellisen 
suorituksen 
poistaminen

Suorituksen 
muokkaaminen 

jälkikäteen



Suoritusjono

Hyväksytty 
suoritus  
muuttuu 

vihreäksi ja 
siirtyy 

Suoritusjonossa 
alimmaiseksi

Siirry 
kuittaamaan 

maksetut 
suoritukset. 

Numero 
ilmoittaa 

moneltako on 
maksut 

hyväksymättä.



Maksut

Pikanäppäin 
maksujen 

hyväksymiseen

Ampumakoetodistus 
siirtyy Oma riistaan, 

kun maksut merkitään 
suoritetuksi. 



Maksut

Pikanäppäin 
vaihtuu 

vihreäksi kun 
maksut on OK. 
Ampumakoe-

todistus on 
siirtynyt 

ampujalle.

Näkymä 
päivittyy tästä 
tai siirtymällä 

näkymästä 
toiseen

Suoritetut maksut, 40 €



Osittaisen maksun merkkaaminen

(poikkeustapaus)

Osittaisen 
maksun 

valitseminen

Rastitetaan 
vasta sitten, 
kun kaikki 
maksut on 

peritty
Rastittamalla 
ampumakoe-

todistus siirtyy 
Oma riistaan

Osittaisen 
maksun 

valitseminen



Kaikilta maksut peritty

Suoritetut maksut, 120 €
Koetilaisuudessa 

kertyneet 
maksut yhteensä

Maksut OK!Maksut OK!Maksut OK!



Suoritusjono tyhjä eli 

koetilaisuus voidaan sulkea



Ampumakoetilaisuuden sulkeminen

Suoritetut maksut, 120 €

Sulje tilaisuus 
TAPAHTUMA -

näkymässä

Tilaisuus 
voidaan sulkea 

kun kaikkien 
ampumakoe on 

päättynyt.

Sulje tilaisuus 
TAPAHTUMA -

näkymässä



Suoritetut maksut, 120 €

Koetilaisuus 
suljettu

Suljettu

Suljettu

Jos käytit riistanhoitoyhdistyksen laitetta, 
muista kirjautua ulos palvelusta!

Koetilaisuuden 
voi avata viikon 
ajan uudelleen, 

toiminnanohjaaja 
tammikuun 15. 

päivään asti  



Sähköiset ampumakoetodistukset



Käytäntöä

• Vastaanottajaryhmästä 2–3:n tulee hallita sähköinen vastaanotto

– Vastaanottaja aktivoi toiminnon verkkopalvelun Oma tiedot -näkymässä

• Tabletit prepaid-liittymillä tai yhteyden jakaminen hotspotilla 

käytännöllistä

– Vastaanottajat voivat käyttää myös mobiililaitteitaan omalla vastuulla

• Älypuhelimessa ja tabletissa käytetään ainoastaan Oma riista –

mobiilisovellusta (ei verkkoselainta)

• Mobiilisovelluksen QR-koodilukijalla asiakkaiden lisääminen 

suoritusjonoon nopeampaa kuin tietokoneen verkkopalvelulla

• Jos palvelu ilmoittaa, ettei riistanhoitomaksu ole voimassa, voi 

asiakas todistaa sen maksukuitilla. Jos OK, lisätään suoritusjonoon

• Asiakkaan annetaan ampua koesuoritukset mieluiten yhdellä kertaa

• Jos suoritusjonoon päätyy asiakas, joka ei olekaan oikeutettu 

ampumaa, hyväksytään hänen maksunsa (0 €) ilman suorituksia

• Jos tilaisuuteen ei tule asiakkaita, lisätään vastaanottajat ja 

suljetaan tilaisuus



• Ampumakoetodistus näkyy välittömästi asiakkaan Oma riista -

mobiilisovelluksessa ja on ladattavissa verkkopalvelusta

– Myös Metsästäjärekisteristä saa tiedon ampumakokeen voimassaolosta

• Hyväksytystä suorituksesta kirjoitetaan myös pahvinen 

ampumakoetodistus sekä tarjotaan oikaisuvaatimusosoituskaavaketta

• Hylätystä suorituksesta kirjoitetaan päätös sekä annetaan 

oikaisuvaatimusosoituskaavake

• Myös ulkomaalaiset voidaan lisätä Suomen metsästäjänumerolla 

suoritusjonoon

• Ampumapöytäkirja kannattaa aluksi varmuudeksi täyttää

→ Suoritukset voidaan kirjata palveluun jälkikäteen (vastaanottajalla aikaa 7 

vrk, toiminnanohjaajalla tammikuun 15. päivään asti)

• Riistanhoitoyhdistyksen kirjanpito vaatii allekirjoitetun 

tilitysyhteenvedon käteissuoritusten määristä

• Mobiilisovelluksesta ei ole koulutusympäristöä kuten verkkopalvelusta

• Video-ohje mobiilisovelluksen käytöstä (vanha versio sovelluksesta)

• Lisätietoja ampumakokeen vastaanotosta riistainfo.fi

Käytäntöä

https://www.dreambroker.com/channel/jgwijtt3/npu1bqsa
https://www.riistainfo.fi/kurssi/ampumakokeen-vastaanottajien-koulutus/

