
HAMK Tunnistautumispalvelu 
Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen käyttöönotto  

Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen käyttöönotto tapahtuu menemällä Internet-selaimella 

osoitteeseen https://id.hamk.fi/sspr/ 

Saat eteesi seuraavanlaisen sivun. 

 

Pyydämme käyttämään ensimmäistä vaihtoehtoa silloin kun se on mahdollista. 

Keskimmäinen valinta käyttää henkilökohtaista sähköpostiosoitetta sekä syntymäaikaa 

tunnistamiseen. 

  

https://id.hamk.fi/sspr/


Tunnistautuminen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, tai 

varmennekortilla 
Klikkaamalla Tunnistautumispalvelun etusivulla ensimmäistä valintaa saat eteesi seuraavan sivun. 

 

Tämän jälkeen saat eteesi seuraavanlaisen sivun. 

 

Valitse sivulta oma pankkisi ja kirjaudu sisään pankkitunnuksillasi. Voit myös käyttää 

varmennekorttia tai mobiilivarmennetta, mikäli sinulla on sellaiset käytettävissäsi. 

Tunnistautumisen seuraava vaihe on pankkikohtainen. Seuraa pankkisi antamia ohjeita, kunnes sinut 

palautetaan takaisin HAMK Tunnistautumispalveluun. 

Mikäli henkilötunnuksellasi löytyy useampi käyttäjätunnus, voit valita minkä niistä haluat aktivoida. 

Muussa tapauksessa valittavana on vain yksi käyttäjätunnus. 



 

Yllä olevasta kuvasta on pyyhitty pois henkilötiedot. 

Kun olet valinnut käyttäjätunnuksesi, saat eteesi seuraavanlaisen sivun. 

 

Jotta voit jatkaa, sinun täytyy lukea ja hyväksyä käyttösäännöt. Käyttösäännöt ovat tarpeen hyväksyä 

vain kerran per käyttäjätunnus, mikäli sinulla on useampi. 



Tämän jälkeen saat eteesi seuraavanlaisen sivun. 

 

Yllä olevasta kuvasta on pyyhitty pois henkilötiedot. 

Kirjautumistunnus on se millä pääset kirjautumaan lähes poikkeuksetta kaikkiin HAMKin palveluihin. 

Osa palveluista hyväksyy myös käyttäjätunnuksen tai sähköpostiosoitteen. 

Salasana-painikkeesta voit asettaa haluamasi salasanan. Salasanan vaatimukset on ilmoitettu sivun 

alalaidassa. 

 

Kun olet asettanut itsellesi uuden salasanan, saat eteesi seuraavan sivun. 



 

Muutaman minuutin päästä voit kirjautua sisään HAMKin palveluihin asettamallasi salasanalla. 

  



Tunnistautuminen syntymäajalla ja henkilökohtaisella 

sähköpostiosoitteella 
Klikkaamalla Tunnistautumispalvelun etusivulla keskimmäistä valintaa saat eteesi seuraavan sivun. 

 

Kirjoita henkilökohtainen sähköpostiosoitteesi, jonka olet HAMKille ilmoittanut, sekä syntymäaikasi. 

Mikäli antamillasi tiedoilla löytyy useampi käyttäjätunnus, voit valita minkä niistä haluat aktivoida. 

Muussa tapauksessa valittavana on vain yksi käyttäjätunnus. 

 

Yllä olevasta kuvasta on pyyhitty pois henkilötiedot. 

Kun olet valinnut käyttäjätunnuksesi, saat eteesi seuraavanlaisen sivun. 



 

Tarkista sähköpostisi muutaman minuutin päästä ja seuraa sähköpostissa olevia ohjeita jatkaaksesi. 

Mikäli et löydä sähköpostia, tarkista myös roskapostikansio. 

Sinulle saapuva sähköposti on alla olevan kaltainen. 

 

Yllä olevasta kuvasta on poistettu henkilökohtainen tieto. 

Klikkaa sähköpostissa olevaa linkkiä. Linkistä aukeaa seuraavanlainen sivu. 



 

Jotta voit jatkaa, sinun täytyy lukea ja hyväksyä käyttösäännöt. Käyttösäännöt ovat tarpeen hyväksyä 

vain kerran per käyttäjätunnus. 

Tämän jälkeen saat eteesi seuraavanlaisen sivun. 

 

Yllä olevasta kuvasta on pyyhitty pois henkilötiedot. 

Kirjautumistunnus on se millä pääset kirjautumaan lähes poikkeuksetta kaikkiin HAMKin palveluihin. 

Osa palveluista hyväksyy myös käyttäjätunnuksen tai sähköpostiosoitteen. 



Salasana-painikkeesta voit asettaa haluamasi salasanan. Salasanan vaatimukset on ilmoitettu sivun 

alalaidassa. 

 

Kun olet asettanut itsellesi uuden salasanan, saat eteesi seuraavan sivun. 

 

Muutaman minuutin päästä voit kirjautua sisään HAMKin palveluihin asettamallasi salasanalla. 


