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Brevet har sänts till föreningens eller sällskapets kontaktperson för åtgärder.
Oma riista –tjänstens nya förenings- och älgegenskaper i funktion
I den kostnadsfria Oma riista –tjänsten har man tagit i bruk nya egenskaper för föreningar och sällskap (senare
”förening”). Insamlingen av älginformation lyckas enkelt elektroniskt från och med hösten med hjälp av egenskaperna.
Föreningarna kan nu börja fastställa sina jaktområden elektroniskt i tjänsten och bjuda in föreningens övriga
medlemmar att använda tjänsten. I tjänsten kan föreningarna också fastställa sina älggrupper och älgjaktledare
samt vice älgjaktledare för dessa. Föreningens medlemmar kan skriva ut på papper av föreningen fastställt jaktområde samt fastighetsförteckning och föreningen kan om de så önskar använda dessa då det ansöks om älgjaktlicenser.
OBS: Den här våren ansöks jaktlicenser för hjortdjur fortsättningsvis enligt den gamla metoden det vill säga med
pappersblanketter.
Besittningstagande av föreningens uppgifter
Kontaktpersonen som föreningen valt tar föreningens uppgifter i besittning i Oma riista –tjänsten under fliken
Egna uppgifter ”Ta föreningen i besittning”-länken. Besittningstagandet kan göras bara en gång av den huvudsakliga kontaktpersonen.
Tjänsten begär kundnummer eller föreningens namn, med vars hjälp man kan välja den egna föreningen. Kundnumret har skickats tidigare till de föreningars kontaktpersoner som tidigare ansökt om jaktlicens vecka 11 och
det finns också på föregående periods älglicensbeslut. Förening som första gången ansöker om licens får sitt
kundnummer med älglicensbeslutet.
Då föreningen har tagits i besittning, kan kontaktpersonen börja bjuda in föreningens övriga medlemmar till
tjänsten med jaktkortets nummer. Om besittningstagandet sänds automatiskt ett meddelande till i frågavarande
områdes jaktvårdsförening. Kontaktpersonen fungerar i fortsättningen som föreningens officiella kontaktperson
till viltförvaltningen. Det lönar sig också för kontaktpersonen att välja en reservperson åt sig själv bland de personer som godkänt inbjudan.
Insamling av älginformation i Oma riista -tjänsten
Med hjälp av de nya egenskaperna kommer jaktområden som fastställts i tjänsten och hur älgjakten framskridander att synas i realtid för föreningens medlemmar. För älgsamsökslicenserna kan föreningarnas medlemmar
följa med användningen av jaktlicenserna på hela samsökslicensområdet. Föreningens exakta observationer
visas inte för samsökslicensens deltagare och inte heller vem som fått byten.
Förutsättningen för elektroniskt insamlande av älginformation är att kontaktpersonens fastställer föreningens
område, skapar en älggrupp samt utser en jaktledare. Älglicensuppgifterna uppdateras automatiskt till tjänsten
vart efter de blir färdiga, senast 11.8.2016.
Insamling av hjortinformation i Oma riista –tjänsten
Oma riista –tjänsten stöder inte ännu insamling av hjortbytesuppgifter. Vi utvecklar tjänsten fortlöpande, men
nästa höst samlas sannolikt hjortbytesuppgifterna in på det gamla sättet, på papper. Vi informerar om nya
funktioner senare.
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Tilläggsuppgifter och anvisningar:
Tjänstens adress oma.riista.fi
Video-anvisningar för hur man använder Oma riista –tjänstens föreningsegenskaper och insamling av älginformation finns på :
http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/ (tillsvidare enbart på finska)
Om ni inte hittar svar på era frågor med hjälp av video-anvisningarna och materialet som finns på riista.fisidorna, kan ni ta kontakt med Oma riista –helpdesken. Frågor och respons skickas i första hand per e-post till
adressen oma@riista.fi eller genom att ringa informationstelefon tel. 029 431 2111 (vardagar kl. 12-16).
Ni får också hjälp av er egen jaktvårdsförening eller av personalen på Finlands viltcentrals regionkontor
http://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

