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ePermit tunnukset muuttuvat sähköpostiosoitteiksi 
Kaikki ePermittiin ja siihen liittyvien palveluiden sekä palautepalvelun käyttäjätunnukset muuttavat muo-
toaan sähköpostiosoitteiksi. Kun tämä uusi ominaisuus on tullut voimaan, kirjaudut palveluihin jatkossa 
siis sähköpostiosoitteellasi sekä määrittelemälläsi salasanalla. 

Esimerkki: 
Käyttäjätunnus: EsimerkkiTunnus 
Sähköpostiosoite, jolle käyttäjätunnus on rekisteröity: esimerkki@osoite.fi 

Kun käyttäjätunnus aktivoidaan uudelleen muutoksen tultua voimaan, jatkossa käyttäjä kirjautuu sisään 
tunnuksella: esimerkki@osoite.fi. 

 

Minulla on jo käyttäjätunnus 
Kun uusi ominaisuus on otettu käyttöön, kirjaudut ensimmäisellä kirjautumiskerralla sinulle tutulla tun-
nuksella. Palvelu ilmoittaa, että tunnus muutetaan sähköpostiosoitteeksi ja saat sähköpostiisi vahvistus-
viestin. Viestissä on aktivointilinkki jota klikkaamalla muutos hyväksytään ja uusi tunnus aktivoituu.* 

Kun tunnus on aktivoitu, voit kirjautua sisään sähköpostiosoitteellasi ja vanhalla salasanallasi. 

*Aktivointiviesti lähetetään automaattisesti, mutta sen toimittamisessa voi olla viive. Tarkasta myös ros-
kapostikansiosi. 

 

Vahva tunnistautuminen 
Otamme samoihin aikoihin käyttöön uuden ominaisuuden joka parantaa palvelun turvallisuutta. Muutok-
sen myötä käyttäjien on tunnistauduttava vahvasti ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä, kun omi-
naisuus on otettu käyttöön. 

Voit tunnistautua vahvasti käyttämällä yleisimpiä verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmen-
nekorttia. Tietyissä palveluissa, kuten rakentamisen lupapalvelussa, voidaan jatkossa vaatia vahvaa tun-
nistautumista esimerkiksi luvan hakemisen yhteydessä. 

 

Mihin sähköpostiosoitteeseen vahvistusviesti lähetetään? 
Palvelu ottaa automaattisesti käyttöön sen sähköpostiosoitteen jolla tunnus on alun perin rekisteröity. 
Voit muuttaa sähköpostiosoitetta siirtymällä käyttäjätietojen muokkaukseen klikkaamalla tunnustasi. 

 

Minulla on useita tunnuksia, jotka on rekisteröity samalla sähköpostiosoitteella 
Vain yksi tunnus voidaan muuttaa yhdeksi sähköpostiosoitteeksi. Muille tunnuksillesi on määriteltävä eri 
osoitteet. Ota yhteyttä palvelun pääkäyttäjään, sillä pääkäyttäjät voivat määritellä muille tunnuksillesi uu-
den sähköpostiosoitteen. Huomioithan, että sähköpostiosoitteiden on oltava toimiva osoitteita! 

Näin helppoa se on: 

1. Lähetä meille sähköposti siitä osoitteesta, jolle kyseinen käyttäjätunnus on alun perin rekisteröity 
2. Kirjoita otsikoksi ”ePermit tunnuksen muutos” 
3. Kirjoita viestiksi vanha käyttäjätunnus sekä uusi sähköpostiosoite 
4. Lähetä sähköposti osoitteeseen asiointipalvelut.paikkatieto@turku.fi 

Huomioithan, että salasanaa emme tarvitse! Teemme muutoksen käsin ja lähetämme viestin kun se on 
tehty. 
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Uudet käyttäjätunnukset 
Kun ominaisuus on otettu käyttöön, kaikki uudet tunnukset rekisteröidään heti sähköpostiosoitteiksi. Jos 
sähköpostiosoite on jo rekisteröity palvelussa olemassa olevalle tunnukselle, valitse toinen sähköposti-
osoite tai kirjaudu sisään vanhalla tunnuksellasi. 

 

Viranomaistunnukset 
Viranomaistunnukset eivät muutu. Lisätietoja saat palvelun pääkäyttäjältä. 


