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Tiimeriin rekisteröityminen 

Tiimeri perustuu identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintaan, jossa työsähköpostiosoite rekisteröi-
dään ja vahvistetaan omaksi identiteetiksi (Eduuni-ID).  
 
Tiimeri-palveluiden käyttäminen vaatii työsähköpostiosoitteen rekisteröimistä. Sähköpostisoite 
varmistetaan vahvistusviestin avulla. Eduuni-ID muodostuu, kun rekisteröit ja vahvistat oman työ-
sähköpostiosoitteesi. Työsähköpostiosoitteesi on identiteettisi Tiimerissä.  

Kirjautumiseen voit käyttää omia, jo olemassa olevia, tunnuksia. Rekisteröinnissä valitsemasi kir-
jautumistapa liitetään Eduuni-ID:hen. Voit kirjautua esim. Google-tunnuksella ja kuitenkin esiintyä 
Tiimeri-palveluissa oman organisaatiosi edustajana työsähköpostiosoitteella. Kirjautumistapa on 
jokaisen henkilökohtainen valinta ja se liitetään rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Virastoissa, 
joissa on Valtti tai Virtu (etsi oma virastosi luettelosta) käytössä, suositellaan sitä käytettäväksi.  

Kirjautumistavat löydät aloittaessasi rekisteröinnin. Sinulla tulee olla jokin luettelossa olevista kir-
jautumisvaihtoehdoista käytössäsi. 

Eduuni-ID-tunnus on voimassa vuoden, jonka jälkeen työsähköpostiosoite täytyy vahvistaa uudel-
leen. 

Mikäli sähköpostiosoitteesi nimiosa muuttuu, voit tehdä muutoksen Tiimerin etusivulla olevan Ni-
menmuutos Tiimeri-tunnukseen -ohjeen mukaisesti. 

 

• Siirry https://tila.tiimeri.fi/ 

• Rekisteröidy käyttäjäksi napsauttamalla Uusi käyttäjä? Rekisteröi Eduuni-ID tästä 

 

  

https://tila.tiimeri.fi/User%20Guide/Ohjeet%20loppuk%C3%A4ytt%C3%A4jille/21%20Nimenmuutos%20Tiimeri-tunnukseen.pdf
https://tila.tiimeri.fi/User%20Guide/Ohjeet%20loppuk%C3%A4ytt%C3%A4jille/21%20Nimenmuutos%20Tiimeri-tunnukseen.pdf
https://tila.tiimeri.fi/
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• Napsauta Aloita rekisteröinti 

  

• Sinulla tulee olla jokin luettelossa olevista kirjautumisvaihtoehdoista käytössäsi. Jos ei ole, 
luo itsellesi esim. Google-tili (gmail-osoite).  

• Valitse kirjautumistapa luettelosta.  

o Virastoissa, joissa on käytössä Valtti-työasemat, suositellaan valitsemaan kirjau-
tumistavaksi joko Valtti- tai Virtu-kirjautuminen  

o Valtti-kirjautuminen: Valitse luettelosta VALTTI-kirjautuminen 

o Virtu-kirjautuminen: Valitse luettelosta Valtion tunnistuspalvelu ja kotiorgani-
saatioksi Valtti 

o Virastoissa, joissa on käytössä Virtu, mutta ei Valtti-työasemia, suositellaan valit-
semaan kirjautumistavaksi Virtu-kirjautuminen (luettelossa olevat virastojen nimet 
liittyvät Virtuun).  
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o Virtu-kirjautuminen: Valitse oma virastosi luettelosta tai Valtion tunnistuspal-
velu. Jos valitset Valtion tunnistuspalvelu, valitse kotiorganisaatioksi oma vi-
rastosi. 

 

o Jos organisaatiollasi ei ole edellä mainittuja, mutta Office 365 -palvelut käy-
tössä, voit valita Microsoft 365 (Azure AD). Mobiilikäyttäjiä suositellaan valitse-
maan Microsoft 365 (Azure AD) (onnistuu hyperlinkkien avaus mobiililaitteesta) 

o Jos virastossa on käytössä O365-tuotteessa kaksivaiheinen tunnistautumi-
nen (MFA), tunnistautuminen tulee käyttöön myös Tiimerissä Microsoft 365 
–kirjautumisvaihtoehdossa. 

o Myös esim. Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter -tunnuksilla on mahdol-
lista kirjautua.  



 Ohje 4 (8) 
    
   
Palvelutuotanto /  Tiimeri-pääkäyttäjät 12.1.2023   
 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 

www.valtori.fi 

 

o Google-kirjautumiseen suosittelemme kaksivaiheista vahvistusta. Ohje Tii-
merin etusivulla. 

o Loput kirjautumistavat löydät luettelosta. 

 

• Valitse listasta kirjautumistapa napsauttamalla ja kirjaudu valitsemallasi kirjautumistavalla, 
esim. 
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• Täytä Eduuni-ID-rekisteröintilomake (rekisteröitymisessä tulee kertoa todellinen työsähkö-

postiosoite. Osa oikeuksista annetaan domain-tasolla (esim. @valtori.fi), joten on tärkeää 
tehdä rekisteröinti työsähköpostiosoitteella. Älä käytä lyhenteitä tai lempinimiä etu- ja suku-
nimikentissä, ne näkyvät Tiimerissä) > Tallenna 
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• Saat vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistus tulee osoitteesta noreply@eduuni.fi. Mikäli 
vahvistus ei tule sähköpostisi Saapuneet-kansioon, tarkista Roskaposti-kansio.   

 

 
 
 

• Napsauta viestissä Vahvista sähköpostiosoite. 
 

 
 

• Eduuni-ID-tunnuksen rekisteröinti on valmis ja voit kirjautua Tiimeri-tilaan. 
 

mailto:noreply@eduuni.fi
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• Internet-pohjaisten kirjautumistapojen käyttäjät ohjataan rekisteröitymisen päätteeksi ohjei-
siin, joissa otetaan turva-asetukset käyttöön. 

 
 

• Tallenna halutessasi Tiimeri-tila-työtila Suosikkeihin. 
 
 

Eduuni-ID on voimassa vuoden kerrallaan, jonka jälkeen tunnuksen hallinta on vahvistettava uu-
delleen. Tiimeri perustuu identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallintaan, jossa työsähköpostiosoite re-
kisteröidään ja vahvistetaan omaksi identiteetiksi (Eduuni-ID). 
  
Käyttäjä saa ensimmäisen muistutusviestin tunnuksen vahvistamisesta n. 10 kk kohdalla kirjautu-
misen yhteydessä (10 kk siitä, kun tunnus on viimeksi vahvistettu). Tällöin käyttäjä voi vahvistaa 
tunnuksensa napsauttamalla viestissä olevaa Vahvista sähköpostiosoite. 
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