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Tiimeriin rekisteröityminen valtionhallinnon ulkopuoliselle 
käyttäjälle 

Tiimeri-työtilapalvelun käyttäminen vaatii työsähköpostiosoitteen rekisteröimistä Tiimerin käyttäjä-
tunnukseksi eli Tiimerin identiteetiksi (Eduuni-ID). Sähköpostisoite varmistetaan vahvistusviestin 
avulla. Tunnus on voimassa vuoden, jonka jälkeen työsähköpostiosoite täytyy vahvistaa uudelleen. 
 
Käyttöoikeudet Tiimerin annetaan sähköpostiosoitteelle. 
 
Tiimeriin voit kirjautua eri tavoin. Virastoissa, joissa on Valtti tai Virtu (etsi oma virastosi luettelosta) 
käytössä, suositellaan sitä käytettäväksi. Kirjautumistavat löydät aloittaessasi rekisteröinnin.  
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Tiimeriin rekisteröityminen  

• Siirry https://tila.tiimeri.fi/ 

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

 

• 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 Jos organisaatiollasi Office 365 -palvelut käytössä, voit valita Microsoft 365 
(Azure AD). Mobiilikäyttäjiä suositellaan valitsemaan Microsoft 365 (Azure AD) (on-
nistuu hyperlinkkien avaus mobiililaitteesta) 

o Jos organisaatiossa on käytössä O365-tuotteessa kaksivaiheinen tunnistau-
tuminen (MFA), tunnistautuminen tulee käyttöön myös Tiimerissä Microsoft 
365 –kirjautumisvaihtoehdossa. 

o Myös esim. Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter -tunnuksilla on mah-
dollista kirjautua.  

https://tila.tiimeri.fi/
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o Google-kirjautumiseen suosittelemme kaksivaiheista vahvistusta. Ohje Tii-
merin etusivulla. 

o Loput kirjautumistavat löydät luettelosta. 

 

• Valitse listasta kirjautumistapa napsauttamalla ja kirjaudu valitsemallasi kirjautumistavalla, 
esim. 

 
 

  
 

• Täytä Eduuni-ID-rekisteröintilomake (rekisteröitymisessä tulee kertoa todellinen työsähkö-

postiosoite. Älä käytä lyhenteitä tai lempinimiä etu- ja sukunimikentissä, ne näkyvät Tiime-
rissä) > 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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1. Aloita 

2. Valitse luettelosta 
kirjautumistapa  

Huom! Jos valitsit Google-kirjautumisen, 
päädyt Microsoftin omille sivuille. Syötä olemassa  
oleva gmail-osoitteesi ja sen salasana tai luo uusi 

Rekisteröitymislomake (tehdään ensimmäisellä kerralla) 

3. Anna työsähköpostiosoitteesi 
ja täytä muut tiedot. Tämä on tunnus, joka 
näkyy palvelussa ja jolle työtilan omistaja 
on antanut oikeudet. 
Valitse Tallenna ja työsähköpostiosoitteelle  
lähtee vahvistusilmoitus. Klikkaa saamaasi 
viestiä ja siirry linkistä Tiimeriin. 

Rekisteröityminen https://tila.tiimeri.fi 
• Rekisteröityminen tehdään vain kerran. 
• Anna rekisteröitymisessä AINA TYÖsäh-

köpostiosoite, ei esim. gmail-osoitetta.  
• Saat rekisteröitymisestä vahvistuk-

sen TYÖsähköpostiosoitteeseen, 
josta ensimmäisellä kerralla pääset 
palveluun. 

• Rekisteröityneelle osoitteelle annetaan 
oikeudet työtiloissa. 

Rekisteröinti ja kirjautuminen kuvina 

https://tila.tiimeri.fi/
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Kirjautumistapa 
Jatkossa kirjautuminen 

• Siirry tila.tiimeri.fi 
• Kirjaudu sisään sivun oikeasta yläkulmasta 
• Käytä samaa kirjautumistapaa, jonka rekisteröinnin 

yhteydessä valitsit 
• Kirjautumistapa on jokaisen oma asia, mutta 

esim. virastoille/ministeriöille suositellaan 
Valtti, O365, Valtion tunnistuspalvelu (Virtu) 

• Google-kirjautuminen (=gmail-osoite) on hyvä 
valinta esim. ulkomaisille kumppaneille.  

• kirjautumistapa ei näy Tiimerissä 
• Eduuni-ID toimii identiteetinhallintapalveluna 

Tiimerissä – sillä varmistetaan, kuka olet 


