
 

 

Ohje 5.12.2022 

 

Varhan tunnusten käyttö etätyössä tai mobiililaitteella 

 

Näin kirjaudut Microsoftin O365 -pilvipalveluihin  

Yksityinen selaus on suositeltavaa, jos käytät samalla tietokoneella muita Microsoft palveluita  

Kirjoita selaimen osoiteriville https://outlook.office.com. 

Mikäli järjestelmä ehdottaa käytettäväksi vanhaa kirjautumistiliä etkä pääse kirjautumaan hyvinvointialueen 

tilille tai palvelut eivät vaikuta toimivan oikein, käytä yksityistä selausta. 

Avaa ensin selain, esimerkiksi Chrome, Edge tai Firefox, ja avaa yksityinen selausikkuna seuraavasti 

selaimesta riippuen:  

Chromella napsauttamalla kuvaruudun oikeassa yläkulmassa kolmen pisteen kuvaketta.  

  

Valitse sitten “New Incognito window”.  

Mahdollisesti sinun pitää vielä valita ”Safety” (turvallisuus) ja sen jälkeen ”InPrivate browsing” (yksityinen 

selaus).  

Edgellä napsauttamalla kuvaruudun oikeassa yläkulmassa kolmen pisteen kuvaketta.  

  

Valitse sitten “New InPrivate window”.  

Mahdollisesti sinun tarvitsee vielä laittaa kuvaruudun alareunassa liukukytkin asentoon ”On”. 
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Firefoxilla napsauttamalla kuvaruudun oikeassa yläkulmassa kolmen viivan kuvaketta.  

Valitse sitten ”New private window” (Uusi yksityinen ikkuna). Mahdollisesti sinun tarvitsee vielä napsauttaa 

tämän jälkeen painiketta ”Stay private using Mozilla VPN” (Pysy yksityisenä käyttämällä Mozilla VPN:ää).  

Pilvipalveluiden käyttö  

Kirjoita selaimen osoiteriville https://portal.office.com 

Kirjaudu sisään hyvinvointialueen sähköpostiosoitteellasi (etunimi.sukunimi@varha.fi)  

  

ja napsauta ”Seuraava” (Next).   

Syötä sitten vaihtamasi salasana ja napsauta ”Kirjaudu sisään” (Sign in).  
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Ensimmäinen kirjautuminen 

Jos saat sisäänkirjautuessasi seuraavan ilmoituksen, napsauta ”Seuraava” ja noudata ohjeita. Kirjautuminen 

edellyttää kaksivaiheista tunnistautumista.  

 

Valitse, Haluan määrittää eri menetelmän. 

 

Valitse valikosta puhelin (tai voit ladata Authenticator sovelluksen). 

  
Hae listalta Finland ja kirjoita puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa +358 xx xxxxxxx 
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Syötä puhelimeen saapunut koodi ja paina seuraava 

 
Paina valmis 
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Ensimmäisellä kerralla pitää vielä vaihtaa salasana. 

 

Jos kirjautuminen ei onnistu ohjeiden avulla, ota yhteys 2M-IT ServiceDeskiin.   

Salasanan vaihtaminen 

Voit vaihtaa salasanan ollessasi Portal.Office.com osoitteessa, oikealta, omista nimikirjaimista klikkaamalla 

ja valitsemalla Näytä tili 
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Valitse vasemmalta salasana 

 

Kirjoita nykyinen salasana ja kaksi kertaa uusi salasana 
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Tarkempia ohjeita sovellusten käyttöön 

Jos O365-pilvipalveluiden käyttö on sinulle tuttua, voit ohittaa seuraavat vaiheet.  

Kun kirjautuminen on onnistunut, avautuu seuraava ikkuna:  
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Järjestelmä näyttää neljä diaa, ja pääset seuraavaan diaan nuolipainikkeella. Kun olet selannut diat 

nuolipainikkeella, viimeisen dian jälkeen avautuu hyvinvointialueen Office 365 -aloitussivu:  

   

Napsauta ”Selvä” -painiketta.  
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Sovellusten kuvakkeet näkyvät vasemmassa reunassa. Kuvaketta napsauttamalla pääset avaamaan 

kyseisen sovelluksen. Jos napsautat esimerkiksi ”Excel” -kuvaketta, kuvaruudun keskelle tulee mahdollisuus 

avata uusi tyhjä työkirja tai katsoa esittely kyseisestä sovelluksesta.  

Jos haluat avata sähköpostin (Outlook), napsauta ”Outlook” -kuvaketta, niin järjestelmä avaa Outlookin 

uudelle välilehdelle ja suoraan saapuneiden viestien kansioon Inboxiin.  

  

Myös Teams avautuu ”Teams” -kuvaketta napsauttamalla uudelle välilehdelle ja avaa omat esittelydiansa, 

jos olet ottamassa palvelua käyttöön ensimmäistä kertaa.  
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Pääset eteenpäin napsauttamalla ”Next”.   

Kun olet katsonut viimeisen dian, voit vielä katsoa lyhyen esittelyvideon napsauttamalla ”Play video” 

painiketta tai siirtyä Teamsiin napsauttamalla ”Let’s go”.  

  

Teams tarjoaa mahdollisuutta ottaa käyttöön ilmoitukset saapuvista viesteistä:  

   

Napsauta ”Dismiss”.  

Kuvaruudun oikeassa yläkulmassa näkyvästä kolmen pisteen kuvakkeesta pääset mm. Teamsin asetuksiin 

(Settings). Asetuksissa voit vaihtaa esimerkiksi kielivalinnan.  


