Salasanat - Passwords
Lue lisätietoa Respasta kun olet vaihtanut salasanasi

Read more from Respa after you have changed your password.

**Ei salasanaa? Unohtuiko vanha tai
puuttuuko se kokonaan?**

**No password? Forgot your old one or
don't have any?**

Mene osoitteeseen https://jumpin.la
mk.fi

If you have a Finnish bank account and
"Bank Identifier Code (BIC)", you can use
https://jumpin.lamk.fi service:

Salasanan vaihtaminen
Jos olet jo LAMKin käyttäjä tarvitset käyttäjätunnuksen ja
salasanan ja seuraa annettuja ohjeita.
Vaihdon jälkeen yksi ja sama salasana käy LAMKin
järjestelmiin. Salasanan vaihtuminen kestää noin 10
minuuttia). Odota, älä kokeile liian aikaisin!
Mikäli salasanan vaihto ei onnistu, niin ota yhteyttä korkeak
oulupalvelut@lamk.fi (opiskelijat) tai servicedesk@lamk.fi (h
enkilökunta).

Unohtuneen tai toimimattoman salasanan
vaihto
Tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen
henkilökortin.
Klikkaa "Tunnistaudu" ja seuraa annettuja ohjeita.
Vaihdon jälkeen yksi ja sama salasana käy LAMKin
järjestelmiin. Salasanan vaihtuminen kestää noin 10
minuuttia). Odota, älä kokeile liian aikaisin!
Mikäli salasanan vaihto ei onnistu, niin ota yhteyttä korkeak
oulupalvelut@lamk.fi (opiskelijat) tai servicedesk@lamk.fi (h
enkilökunta).

Rekisteröidy LAMK:in käyttäjäksi
Jos olet uusi käyttäjä, voit rekisteröityä LAMKin käyttäjäksi
ja valita käyttäjätunnukselle salasanan.
Tarvitset pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen
henkilökortin.
Klikkaa "Rekisteröidy" ja seuraa annettuja ohjeita.
Vaihdon jälkeen yksi ja sama salasana käy LAMKin
järjestelmiin. Salasanan vaihtuminen kestää noin 10
minuuttia). Odota, älä kokeile liian aikaisin!
Mikäli salasanan vaihto ei onnistu, niin ota yhteyttä korkeak
oulupalvelut@lamk.fi (opiskelijat) tai servicedesk@lamk.fi (h
enkilökunta).

LAMKin IT ympäristön
salasanamääritykset
Salasanassa huomioidaan isot ja pienet kirjaimet.
Pituuden pitää olla vähintään 8 merkkiä.
Pitää sisältää vähintään 1 numeroa.
Pitää sisältää vähintään 1 pientä kirjainta.
Pitää sisältää vähintään 1 isoa kirjainta.
Ei saa sisältää seuraavia: password test
Ei saa sisältää osaa nimestäsi tai käyttäjätunnuksestasi.

1. Change your password before it expires.
2. Change your forgotten password.
3. Register as a new user in LAMK´s it-systems.
->Follow instructions provided by service.
With the new password you can log in to Lahti UAS systems. It
takes about 10 minutes to activate.
So wait, do not log in too soon!
If you are not able to change your password, contact us at korkeako
ulupalvelut@lamk.fi

If you have a Finnish telephone number
in WinhaWille you can use https://accoun
t.lamk.fi service:
1. Changing your password
You can change your password, sign in using your
LAMK network IDs or
Click “forgotten password” and follow the
instructions provided (Finnish telephone number is
required in WinhaWille, only for students)
2. Forgotten your password or password doesn't work
Click “forgotten password” and type your
@student.lamk.fi email address and follow the
instructions (Finnish telephone number is required
in WinhaWille, only for students)
With the new password you can log in to Lahti UAS systems. It
takes about 10 minutes to activate.
So wait, do not log in too soon!
If you are not able to change your password, contact us at kork
eakoulupalvelut@lamk.fi

Password Specification for the LAMK IT
Network
Password is case sensitive.
Must be at least 8 characters long.
Must include at least 1 number.
Must have at least 1 lowercase letter.
Must have at least 1 uppercase letter.
Must not include any of the following values: password test
Must not include part of your name or username.
Must not include a common word or commonly used
sequence of characters.
the password expires every 200 days.

Ei saa sisältää yleisiä sanoja eikä kirjainyhdistelmiä.
salasana vanhenee 200 vrk:n välein
salasanan pystyy vaihtamaan vain kerran päivässä
järjestelmä ei kelpuuta 20 edellistä salasanaa
tunnus lukittuu jos käyttäjä kirjoittaa salasanan 30 kertaa
väärin
tunnus on lukittuna 30 minuuttia ennen kuin käyttäjä voi
kirjautua uudelleen
on suositeltavaa ettet käytä salasanassasi merkkejä: Å Ä Ö
å ä ö ; \ ' " / < > ` | . _ € -- /* */ '-- // ' §

the password cannot be changed more than once a day
the system does not accept any of the previous 20
passwords
the account will be locked if the password is entered
incorrectly 30 times
the account remains locked for 30 minutes before the user
can reattempt login
when choosing a password, the following characters should
be avoided: Å Ä Ö å ä ö ; \ ' " / < > ` | . _ € -- /* */ '-- // ' §

