
Elektronisk mottagning av skjutprovet i 

Oma riista –tjänsten



Elektronisk mottagning av skjutprovet i 

Oma riista –tjänsten

Elektronisk mottagning kan användas samtidigt med:

1. Smarttelefonens Oma riista -mobilapplikation

– Endast Android och iOS, stöder inte Windows

2. Tablettens Oma riista -mobilapplikation

3. Datorns webbläsare (oma.riista.fi, rekommenderas Chrome)

• Nätverksvyn ska uppdateras med       - eller     -tangenten, för att 

tjänsten ska hållas i realtid

– Uppdatering sker också då man flyttar från den ena vyn till en annan

• Den som använder tjänsten, måste i Oma riista –tjänsten ha ett giltigt 

uppdrag som examinator av skjutprov i den jaktvårdsförening som 

ordnar tillfälle. 

• Skjutprov med räfflat kulvapen och pilbåge sparas som separata 

tillfällen, även om tillfällena skulle hållas samma dag och samma tid



Oma riista -nättjänsten

• Lär dig ditt användarnamn och lösenord utantill 

• Logga in till tjänsten med eget användarnamn

• En examinator öppnar skjutprovstillfälle och 

lägger till evenemangets övriga mottagare  

• Övriga examinatorer deltar med sina apparater 

genom att välja det pågående skjutprovstillfället 

• I nättjänsten anmälning endast med jägarnumret

• Statistik och avräkningssammandrag endast via 

nättjänsten

Ladda 
apparaternas 

batterier 
fulla!



Tangenter i nättjänsten

= REDIGERA (uppgifter om prestationen / fastställ betald summa)

= RADERA (felaktigt prestation)

= ANTECKNA SOM ERLAGDA (betalningar)

= ANTECKNAD SOM ERLAGD (betalningar)

= ÅTERVÄND TILL PRESTATIONSKÖ 

= EJ BETALD (betalningar)

= UPPDATERING AV WEBBLÄSARENS VY (på tangentbord)

= UPPDATERING AV WEBBLÄSARENS VY (i webbläsare)



Aktivering av skjutprovsfunktion

• Före det första skjutprovstillfället, logga in till nättjänsten som 

privatperson och  aktivera skjutprov vid nedre kanten av 

sidan i vyn Egna uppgifter 

• Efter  det hittar man skjutprov även i examinatorens

mobilapplikation

Klick!



Kirjauduttuasi 
omilla tunnuksillasi 

palveluun valitse 
tehtävä

Att påbörja elektronisk mottagning

Välj uppdrag efter 
att du har loggat in 

med egna koder



eller

Den examinator 
som öppnar 

skjutprovstillfällets 
öppnande väljer 
skjutprov som 

väntar

Examinator som 
ansluter sig till 
tillfället väljer  

skjutprov som är i 
gång

Klick!

Endast innevarande och tidigare tillfällen



Öppnande av skjutprovstillfället

Klik!Klik!Klik!
Fyra 
vyer

Klick!



Att lägga till examinatorer

Lägg till 
examinatorer i 
gruppen från 
listan som är i 

alfabetiskt 
ordning



Öppnande av tillfället

Öppna 
sjkjutprovstillfället, 

när alla 
examinatorer har 
lagts till (minst 2).



Anmälning till provet

Lägg till 
jägarnumret och 
hämta personens 

uppgifter

Om tjänsten 
meddelar, att 

jaktvårdsavgiften 
inte är giltig, bör 

kunden bevisa det 
på något annat sätt Välj tilltänkt

provform och
lägg deltagare till

prestationskön

Välj tilltänkt 
provform och 

lägg till deltagare 
i prestationskön





Blockering av anmälning



Deltagarna i prestationskön

enligt anmälningsordning

Välj skytt

Tilltänkt 
provform

= älg/hjort

= björn

= rådjur

= pilbågePB



Prestation
antecknas
till Heikki 

Hartia

Anteckning av prestation

Prestationen 
antecknas  
till Heikki 

Hartia



Klik!

Välj först 
provform och 
träffarna efter 
prestationen

Resultatet kommer 
automatiskt på 

basen av träffarna

Anteckning av prestation



Över tiden eller avgiftsfri prestation

Klick!



Suorituksen jälkeen 
palaa nuolella 

Suoritusjonoon
TAI kirjaa ampujalle 

uusi suoritus

Efter anteckna 
prestation gå tillbaka 
till PRESTATIONSKÖ 

ELLER anteckna en ny 
prestation för skytten

Redigering av 
prestationen i 

efterhand Radering av 
felaktig 

prestation

Högst 5 prestationer/provform



Ampumat-
tomien
määrä

Ej skjutit 
De som har skjutit provet förs ner 

under strecket i prestationskön



Obetalda

Godkännande av betalningar

Snabbtangent 
för 

godkännande av 
betalningar

Redigering av 
delvisa 

betalningar

Betalda förs ner 
under strecket i 

alfabetiskt ordning 
och avlägsnas från 

prestationskön



Då betalningar 
godkänns, överförs 
skjutprovsintyget 
genast till Oma 

Riista 

Godkännande av betalningar



Val av delvis 
erlagd 

betalning

Kryssas i först då, alla 
betalningar har uppburits. Då 

det kryssas i  överförs 
skjutprovsintyget till Oma 

riista.

Redigering av delvisa betalningar



Uppburna 
betalningar 

totalt vid 
provtillfället

Maksut 
peritty 
kaikilta

Betalningar 
uppburits av 

allaBetalda i alfabetiskt ordning



Sulje 
ampumakoetilaisuus 

TAPAHTUMA -
näkymässä

Stäng 
skjutprovstillfället 

under vyn 
HÄNDELSE

Skjutprov ska 
öppnas och 

stängas, även om 
det inte finns 

några deltagarna

Ackumulerade 
avgifter från 
provtillfället 

totalt

Stängning av skjutprovstillfället



Avräkningssammandrag

Avräkningssammandrag 
från det stängda tillfället 

i vyn Betalningar 



Avräkningssammandrag (pdf)



Ampumako-
keiden 
tilastot

Statistik från
skjutprov

Under en veckas 
tid kan 

examinatorn öppna 
tillfälle för 

redigering, jvf:s 
verksamhetsledare 

till 15 januari.

Vyn Statistik



Statistik

Statistiken kan 
öppnas i Excel

Årets sammandrag

Enskilda skjutprovstillfällen

Obs! Obetalda 
prestationer



Sulkemattomat 
tilaisuudet

Sulkemattomat 
tilaisuudet
Ej stängda 
tillfällen 

Vyn Skjutprov



Praxis

• Alla jaktvårdsföreningar övergår till elektronisk mottagning av skjutprov  1.1.2019

• I examinatorsgruppen bör 2-3 personer behärska elektronisk mottagning

– Examinatorn aktiverar funktionen i Oma riista webbtjänsten under vyn Egna 

uppgifter

• Tabletter med prepaid –abonnemang eller delning av anslutningen via hotspot är 

praktiskt

– Examinatorerna kan också använda egna mobilapparater på eget ansvar

• I smarttelefon och tablett användas endast Oma Riista –mobilapplikation (ej 

webbläsare)

• Med mobilapplikations QR-kodläsare är det snabbare att lägga till kunder i 

prestationskön än med datorns nättjänst

• Helst låter man kunden skjuta provprestationerna på en och samma gång

• Om det i prestationskön hamnar en kund, som inte är berättigad att skjuta, 

godkänns dennes betalningar (0 €) utan prestationer

• Om inga kunder kommer till, lägger man till examinatorer och stänger tillfället



• Skjutprovsintyg syns omedelbart i kundens Oma riista –

mobilapplikation och kan laddas från webbtjänsten

– Överförs automatiskt till Jägarregistret, varifrån man också får uppgifter 

om skjutprovets giltighetstid

• För godkänd prestation skriver man även ett skjutprovsintyg i 

pappersformat samt erbjuds en omprövningsblankett 

• För en icke godkänd prestation skrivs ett beslut samt ges en 

omprövningsblankett

• Till en början lönar det sig att fylla i skjutprovsprotokoll för säkerhets 

skull

– Prestationer kan antecknas till tjänsten i efterhand (examinator har tid 7 

dygn tid, verksamhetsledare till 15 januari)

• Jvf:s bokföring kräver ett avräkningssammandrag med underskrift 

(finns för utskrift i webbtjänsten) över summan av kontantprestation-

erna

• För mobilapplikation finns ingen utbildningsmiljö såsom i nättjänsten

Praxis



Utbildningsmiljö i webbtjänsten

• Utbildningsmiljö: https://riistakeskus-koulutus.dokku.vincit.fi/#/login

– 1. användarnamn: 1akoeXXX lösenord: 1akoeXXX

– 2. användarnamn: 2akoeXXX lösenord: 2akoeXXX

– I stället för XXX skriver man jaktvårdsföreningens nummer (t. ex. 

1akoe505) 

• Aktivera Skjutprovsfunktion vid nedre kanten av sidan Egna 

uppgifter i utbildningsmiljön och välj  som uppdrag examinator för 

skjutprov

• Åtgärder som gjorts i utbildningsmiljön raderas en gång per dygn

• Instruktionsvideo: "Ampumakokeen sähköisen vastaanoton

koulutussivusto” (finska)

https://riistakeskus-koulutus.dokku.vincit.fi/#/login
https://www.dreambroker.com/channel/jgwijtt3/g49m2va3

