
Kirjautuminen ja todentamisen 
puhelinnumeron määrittäminen 

1. Kirjaudu sisään Microsoft tilillesi osoitteessa https://aka.ms/ssprsetup 
• Ensin kirjoita oma sähköpostiosoitteesi 
• Sen jälkeen painaa ”Seuraava” tai vaihtoehtoisesti ENTER näppäintä näppäimistössäsi 
• Seuraavaksi kirjoita salasanasi 

o HUOM: ÄLÄ KOSKAAN KERRO SALASANAASI KENELLEKÄÄN! 
• Nyt voit painaa ”Kirjaudu sisään” tai vaihtoehtoisesti ENTER näppäintä näppäimistössä 

 

https://aka.ms/ssprsetup


2. Salasanan jälkeen tulee kysymys ”Haluatko pysyä sisäänkirjautuneena?” 
• Paina pientä harmaata laatikkoa ”Älä näytä uudelleen” vieressä ja paina Ei

 
3. Seuraavaksi sinulta pyydetään todentamiseen käytettävää puhelinnumeroa ”pidä tilisi käytössä!” -

sivulla 
• Valitse kahdesta vaihtoehdosta puhelinnumero! Paina ”Todentamisen puhelinnumero ei 

ole määritetty.” vieressä oleva ”Määritä se nyt” -tekstiä 

 

4. Puhelinnumeron todentaminen. 
• Kohdassa ”Valitse maa tai alue” valitse: Suomi (+358) 
• Kohdassa ”Anna todentamisen puhelinnumeroosi” kirjoita työpuhelinnumerosi 
• Tämän jälkeen voit painaa ”lähetä minulle tekstiviesti” tai ”soita minulle” 



• Seuraa tämän jälkeen puhelimesi ohjeita!

 
5. Vahvistuksen jälkeen: 

• Palaat takaisin ”pidä tili käytössä!” -kohtaan. 
• Kohdassa ”Todentamisen puhelinnumero on (puhelinnumerosi).” vasemmalla oleva pallo 

pitäisi näkyä vihreänä ja valkoinen Check merkki sen sisällä! 
• Tämän jälkeen paina ”valmis” 

 

  



Salasanan resetointi 
1. Kun olet unohtanut AD tunnuksesi salasanan: 

• Mene osoitteeseen https://login.microsoftonline.com 
• Klikkaa ”Etkö pysty käyttämään tiliäsi?” 
• Valitse ”Työ- tai koulutili” 

 
 

https://login.microsoftonline.com/


2. Päädyt tilin palautus sivulle: 
• Kirjoita ”Käyttäjätunnus:” alapuolella olevaan laatikkoon työsähköpostisi 
• Käyttäjätunnuksen laatikon alla on varmistus, että et ole robotti 
• Kirjoita kuvan alapuolella olevaan laatikkoon kuvassa olevat kirjaimet ja numerot. 

o HUOM: VAHVISTUKSEEN ISOT KIRJAIMET ISOLLA JA PIENET PIENELLÄ! 
• Sitten paina ”Seuraava” 

3. Tarkistusvaihe 1: 
• Microsoft pyytää kahta vaihtoehtoa: Lähetä tekstiviesti tai Soita minulle. 
• Valitse Tekstiviesti 
• Kirjoita oma työpuhelinnumerosi (Sama jonka laitoit kirjautumisvaiheessa!) 
• Paina sen jälkeen ”Teksti” painiketta! 



 

4. Puhelinnumeron jälkeen: 
• Puhelimeesi tulee vahvistuskoodi, joten kirjoita se valkoiseen palkkiin 
• Paina ”Seuraava” 

 



5. Salasanan vaihto 
• Kirjoita uusi salasanasi ylempään palkkiin ja varmista kirjoittamalla se uudelleen alempaan 

palkkiin.  
• Paina ”Valmis” tehtyäsi tämän. HUOM: ÄLÄ KÄYTÄ SAMAA SALASANAA KUIN ENNEN! 

 

6. Lopetus 
• Jos saat alla olevan kuvan ruudun, sait vaihdettua salasanasi! 
• Paina ”napsauta tästä” ja kirjaudu uudelleen tilillesi uudella salasanalla! 

 


