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Turvatiedon lisääminen 

Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Luovin sähköisiin palveluihin, esimerkiksi 
sähköpostiisi, sinua pyydetään lisäämään turvatieto. Turvatiedon avulla voit jatkossa 
palauttaa unohtuneen salasanan. 

Turvatiedoksi voit lisätä puhelimeesi asennettavan Microsoft Authenticator -sovelluksen, 
joka on helppokäyttöinen. Sovellus ladataan puhelimen sovelluskaupasta. Jos et halua 
asentaa sovellusta, voit lisätä turvatiedoksi puhelinnumerosi. 

Voit lisätä turvatiedon puhelimeesi itse. Voit pyytää opettajaltasi ja ohjaajaltasi apua 
turvatiedon lisäämiseen.  

1. Turvatiedon määrittäminen alkaa järjestelmän Lisätietoja tarvitaan -pyynnöllä. 
Klikkaa Seuraava-painiketta. 
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2. Jos haluat lisätä turvatiedoksi Authenticator-sovelluksen, klikkaa Pidä tilisi suojattuna 
-ikkunassa Seuraava-painiketta ja seuraa ohjeita. 

Jos vaihtoehtoisesti haluat lisätä turvatiedoksi puhelinnumeron, klikkaa Haluan 
määrittää eri menetelmän -linkkiä ja seuraa ohjeita. 

 

 

Turvatiedon tarkistaminen 

Voit tarkistaa ja vaihtaa antamasi turvatiedon milloin tahansa osoitteessa 
http://mfa.silmu.fi  

Opintojesi aikana sinulle tulee noin puolen vuoden välein erillinen pyyntö vahvistaa 
määrittämäsi turvatieto. 

Jos puhelimesi tai puhelinnumerosi on vaihtunut, etkä pysty vahvistamaan turvatietoa 
uudelleen, ilmoita asiasta opettajallesi tai ohjaajallesi. 

  

http://mfa.silmu.fi/
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Salasanan vaihto tai unohtuneen salasanan palautus 

Salasanaa tarvitset Luovin sähköisiin palveluihin kirjautumisessa joko oppilaitoksen 
koneella, omalla kotikoneellasi tai älypuhelimellasi. 

Luovin kirjautumissivulla voit vaihtaa salasanan tai palauttaa turvatiedon avulla 
unohtuneen salasanan.  

1. Vaihda salasana näin, kun olet kirjautuneena oppilaitoksen koneelle: 

• Paina näppäinyhdistelmä ctrl+alt+del ja valitse Vaihda salasana tai 

• Siirry osoitteeseen http://salasana.silmu.fi  

2. Vaihda salasana näin, kun olet kotikoneella tai mobiililaitteella: 

• Siirry osoitteeseen http://salasana.silmu.fi 
Klikkaa avautuneella Luovin kirjautumissivulla Haluatko vaihtaa salasanasi? -
linkkiä ja kirjaudu sen jälkeen sisään vaihtaaksesi salasanan. 

3. Unohtuneen salasanan palauttaminen kotikoneella tai mobiililaitteella: 

• Siirry osoitteeseen http://salasana.silmu.fi 
Klikkaa avautuneella Luovin kirjautumissivulla Oletko unohtanut salasanasi? -
linkkiä ja seuraa ruudulle tulevia ohjeita.  

Jos salasanan vaihto ei onnistu, ota yhteyttä opettajaasi tai ohjaajaasi. 
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