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Registrering på Tiimeri 

Tiimeri bygger på hantering av användarnas identitet och behörigheter där användarens e-posta-
dress i tjänsten registreras och verifieras som användarens egen identitet (Eduuni-ID).  
 
Användning av Tiimeri-tjänsterna förutsätter att användaren registrerar sin e-postadress till tjäns-
ten. E-postadressen kontrolleras med ett verifieringsmeddelande. Din Eduuni-ID bildas när du regi-
strerar och verifierar din egen e-postadress i tjänsten. Din e-postadress i tjänsten är din identitet i 
Tiimeri.  

Du kan använda dina existerande koder för att logga in. När du registrerar dig, kopplas det inlogg-
ningssätt som du väljer till Eduuni-ID:n Du kan logga in till exempel med dina Google-koder och 
ändå agera i Tiimeri-tjänsterna med din e-postadress i tjänsten och som representant för din egen 
organisation. Alla användare väljer själv vilket inloggningssätt de vill använda, och det valda sättet 
kopplas till den registrerade e-postadressen. I ämbetsverk som använder Valtti eller Virtu (leta reda 
på ditt eget ämbetsverk i förteckningen) rekommenderas att dessa inloggningssätt används.  

Du hittar inloggningssätten när du påbörjar registreringen. Du ska ha tillgång till något av de inlogg-
ningssätt som finns i förteckningen. 

Din Eduuni-ID är i kraft i ett år. Därefter ska du verifiera din e-postadress i tjänsten på nytt. 

Om din e-postadress namnprefix ska ändras kan du görä ändringen på första sidan i Tiimeri enligt 
instruktionerna "När ditt namn ändras" 

 

• Gå till https://tila.tiimeri.fi/ 

• Registrera dig som användare genom att klicka på Uusi käyttäjä? Rekisteröi Eduuni-ID 
tästä 

 

  

https://tila.tiimeri.fi/User%20Guide/Ohjeet%20loppuk%C3%A4ytt%C3%A4jille/22%20N%C3%A4r%20ditt%20namn%20%C3%A4ndras.pdf
https://tila.tiimeri.fi/
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• Klicka på Aloita rekisteröinti 

 

• Du ska ha tillgång till något av de inloggningssätt som finns i förteckningen. I annat fall ska 
du skapa t.ex. ett Google-konto (en Gmail-adress) för dig själv.  

• Välj ett inloggningssätt i förteckningen.  

o För ämbetsverk som använder Valtti (anges i förteckningen som VALTTI-kirjautumi-
nen) eller Virtu (anges i förteckningen som ämbetsverkets namn eller Valtion tun-
nistuspalvelu, dvs. Statens identifieringstjänst) rekommenderar vi användningen av 
dessa inloggningssätt.  

o Namnen på ämbetsverk i förteckningen hänför sig till Virtu. Om du är en Virtu-an-
vändare och vill använda Virtu som inloggningssätt, välj namnet på ditt eget äm-
betsverk eller Valtion tunnistuspalvelu i förteckningen. Om du väljer Valtion tun-
nistuspalvelu ska användarna av Valtti-arbetsstation välja Valtti och de övriga sitt 
eget ämbetsverk. 
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o Om din organisation inte använder de ovannämnda tjänsterna utan Office 365, 
kan du välja Office 365 (Azure AD). Vi rekommenderar att mobilanvändare väljer 
Office 365 (Azure AD) (hyperlänkar kan öppnas i mobila enheter). 

o Det är också möjligt att logga in t.ex. med användarnamn och lösenord för Fa-
cebook, Google, LinkedIn, Microsoft och Twitter.  

o För inloggning med Google rekommenderar vi tvåstegsverifiering. Anvis-
ningen finns på Tiimeris första sida. 

o De övriga inloggningssätten ser du i förteckningen. 
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• Efter att du valt inloggningssättet, logga in på det inloggningssätt som du valt, t.ex. 
 

 

 

 

 

• Fyll i registreringsblanketten för Eduuni-ID (du ska ange din verkliga e-postadress i tjänsten 
när du registrerar dig. En del av behörigheterna ges på domain-nivå, t.ex. @valtori.fi, och 
därför är det viktigt att du använder din e-postadress i tjänsten när du registrerar dig. An-
vänd inte förkortningar eller smeknamn i förnamns- och efternamnsfälten eftersom de syns 
i Tiimeri) > Tallenna/Save 
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• Du får en bekräftelse per e-post. Bekräftelsen kommer från adressen noreply@eduuni.fi. 
Om bekräftelsen inte kommer till mappen för mottagen post i din e-postlåda, kontrollera 
mappen för skräppost.   

 

 
 
 

• Öppna länken som finns i meddelandet. 
 

 
 

mailto:noreply@eduuni.fi
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• Registreringen av Eduuni-ID:n har slutförts och du kan logga in i Tiimeri-tila. 
 

 
• Du kan spara arbetsrummet Tiimeri-tila i Favoriter, om du vill. 

 

 
 

• Efter registreringen dirigeras användare av internetbaserade inloggningssätt till anvisningar 
där man aktiverar säkerhetsinställningarna. 
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• Du kan spara arbetsrummet Tiimeri-tila i Favoriter om du så önskar. 
 
 

Eduuni-ID är giltigt ett år i taget varefter ID-administrationen ska bekräftas på nytt. Tiimeri bygger 
på hantering av användarnas identitet och behörigheter där användarens e-postadress i tjänsten 
registreras och verifieras som användarens egen identitet (Eduuni-ID). 
  
Användaren får den första påminnelsen om verifiering av användarnamnet om ca 10 månader i 
samband med inloggningen (10 månader från den senaste verifieringen). Användaren kan verifiera 
sitt användarnamn genom att klicka på Verifiera e-postadress i meddelandet. 

 
 
 

 


