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Registrering i Tiimeri för användare utanför statsförvaltningen 

För att använda Tiimeri måste din arbetsepostadress registreras som användarnamn, dvs. Tiimeris 
identitet (Eduuni-ID). E-postadressen bekräftas med ett bekräftelsemeddelande. Användarnamnet 
är i kraft i ett år, varefter arbetsepostadressen måste bekräftas på nytt. 
 
Användarrättigheterna till Tiimeri ges till e-postadressen. 
 
Du kan logga in i Tiimeri på olika sätt. Vi rekommenderar att ämbetsverk som använder Valtti eller 
Virtu (sök ditt ämbetsverk i förteckningen) använder det. Du hittar inloggningssätt vid registre-
ringen.  
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Registrering i Tiimeri  

• Gå till https://tila.tiimeri.fi/ 

• Registrera dig som ny användare genom att klicka på Ny användare? Registrera Eduuni-
ID här 

 

• Klicka på Starta registrering 

  

• Du ska ha tillgång till något av inloggningsalternativen i förteckningen, Om inte kan du 
skapa t.ex. ett Google-konto (gmail-adress).  

• Välj inloggningssätt i förteckningen.  

o Om din organisation använder Office 365-tjänster kan du välja Microsoft 365 
(Azure AD). Mobilanvändare rekommenderas att välja Microsoft 365 (Azure AD) 
(kan öppna hyperlänkar från mobila enheter). 

o Om din organisation använder tvåstegsautentisering (MFA) i O365 kommer 
identifieringen också att tas i bruk i Tiimeri i inloggningsalternativet Microsoft 
365. 

https://tila.tiimeri.fi/
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o Det är också möjligt att logga in med t.ex. Facebook, Google, LinkedIn, Micro-
soft, Twitter.  

o För Google-inloggning rekommenderar vi tvåstegsautentisering. Anvisningar 
på Tiimeris förstasida. 

o Övriga inloggningssätt finns i förteckningen. 

 

• Välj inloggningssätt i förteckningen genom att klicka och logga in med det inloggningssätt 
du valt, t.ex.  

 
 

  
 

• Fyll i Eduuni-ID-registreringsblanketten (vid registreringen ska du ange din verkliga arbets-
epostadress. Använd inte förkortningar eller smeknamn i för- och efternamn, de syns i Ti-
imeri) > Spara 
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• Du får ett bekräftelsemeddelande per e-post. Bekräftelsen kommer från noreply@eduuni.fi. 
Om bekräftelsen inte kommer till inkorgen i din e-post ska du kontrollera skräppost-map-
pen.   

 

 
 
 

• Klicka på Bekräfta e-postadress. 
 

 
 

• Registreringen av Eduuni-identifieringen är klar och du kan logga in i Tiimeri. 
 

mailto:noreply@eduuni.fi
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• Användare av internetbaserade inloggningssätt hänvisas i slutet av registreringen till anvis-
ningar där säkerhetsinställningar tas i bruk. 

 
 

• Spara Tiimeri i Favoriter om du vill. 
 
 

Eduuni-ID är i kraft i ett år varefter användarnamnet måste registreras på nytt. Tiimeri baserar sig 
på hantering av identiteter och användarrättigheter, där e-postadressen registreras och fastställs 
som en egen identitet (Eduuni-ID). 
  
Användaren får det första påminnelsemeddelandet om att användarnamnet ska bekräftas cirka 10 
månader efter den första inloggningen (10 månader efter att användarnamnet senast har fast-
ställts). Då kan användaren bekräfta sitt användarnamn genom att klicka på Bekräfta e-posta-
dressen. 
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1. Starta 

2. Välj inloggnings-
sätt från listan  

Registreringsblankett (görs första gången) 

3. Ange din arbetsepostadress 
och fyll i de övriga uppgifterna. Detta är en identifiering som 
syns i tjänsten och för vilken arbetslägets ägare 
har gett dig rättigheter. 
Välj Spara, ett bekräftelsemeddelande skickas  
till din arbetsepostadress. Klicka på meddelandet 
för att gå till Tiimeri. 

Registrering https://tila.tiimeri.fi 
• Du behöver endast registrera dig en 

gång. 
• Ange ALLTID din ARBETSepostadress 

vid registreringen, inte t.ex. din gmail-
adress.  

• Du får en bekräftelse på registre-
ringen till din ARBETSepostadress, 
där kommer du åt tjänsten första 
gången. 

• Den registrerade adressen ger rättig-
heter till arbetsläget. 

Registrering och inloggning i bilder 

Obs! Om du valde Google-inloggning 
kommer du till Microsofts webbplats. Mata in din  
gmail-adress och dess lösenord eller skapa ett 
nytt konto 

https://tila.tiimeri.fi/


 Anvisningar 8 (8) 
    
   
Serviceproduktion/Tiimeri-huvudanvändare 5.1.2022   
 

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori 

www.valtori.fi 

 

 

Inloggningssätt 
Inloggning i fortsättningen 

• Gå till tila.tiimeri.fi 
• Logga in i övre hörnet av sidan 
• Använd samma inloggningssätt som du valde vid re-

gistreringen. 
• Inloggningssättet är individuellt, men för till ex-

empel ämbetsverk/ministerier rekommenderas 
Valtti, O365, Statens identifieringstjänst (Virtu) 

• Inloggning med Google (=gmail-adress) är bra 
för t.ex. utländska partner  

• inloggningssättet syns inte i Tiimeri 
• Eduuni-ID fungerar som identifieringshante-

ringstjänst i Tiimeri för att kontrollera vem du 
är 


