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Salasanakäytäntö / Password policy
Salasanassa on oltava merkkejä vähintään kolmesta alla olevasta ryhmästä
- Isot kirjaimet
(A-Z)
- Pienet kirjaimet
(a-z)
- Numerot
(0-9)
- Erikoismerkit
(!#%&=?@£$/)
Rajoitteet salasanan luomiseen
-

Salasanan minimipituus on kahdeksan (8) merkkiä
Älä käytä skandimerkkejä (öÖäÄåÅ) tai muita kuin listassa lueteltuja erikoismerkkejä
Salasana ei saa olla johdateltu käyttäjän nimestä
Salasana ei voi olla sama mitä 10 edellistä salasanaa
Salasanan voi vaihtaa uuteen aikaisintaan vuorokauden (24h) kuluttua edellisestä
salasanavaihdosta
Salasanan maksimi voimassaoloaika on 180 vuorokautta. Salasana on vaihdettava viimeistään
voimassaoloajan päätteeksi, mutta sen voi vaihtaa aikaisemminkin.

Password must include characters from at least three of the following categories
-

Capital letters
Small letters
Numbers
Special characters

(A-Z)
(a-z)
(0-9)
(!#%&=?@£$/)

Limitations for password creation
-

Minimum password lenght is eight (8) characters
Don’t use scandis (öÖäÄåÅ)
Password must not include user’s name or even parts of the name
Password cannot be same as user’s 10 previous passwords
Password can be changed after 24h has passed since the previous change
Password will expire after 180 days. User may change the password before the expiration date.

Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website
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1. Mene salasananvaihtoa varten sivulle
https://mail.epedu.fi/pwdchange/
2. Kirjoita käyttäjätunnuksesi
3. Kirjoita vanha salasanasi
4. Kirjoita uusi salasanasi ja vahvista se
(Uusi salasana uudelleen)
5. Klikkaa Muuta salasana!

1. Change language from the bottom part of
the page (FI / UK flags)
2. Type your username
3. Type your previous password
4. Type a new password ja confirm it (New
password again)
5. Click Change password!

Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change password with a cellphone
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Lähetä tekstiviesti SALASANA käyttäjätunnus syntymäaika puhelinnumeroon 040 830 2200
Esimerkiksi SALASANA k0000001 04.03.1984
tai
SALASANA k0000001 040384

Jos olet ulkomailla käytä puhelinnumeron edessä Suomen suuntaa, jolloin puhelinnumero on +358 40 830
2200
Jos salasanan uusiminen onnistuu, niin saat uuden salasanan tekstiviestillä. Saat tekstiviestin myös
epäonnistuneesta salasanan uusimisesta. Salasanan uusimisessa tulee huomioida, että Winhassa pitää olla
oikea puhelinnumero. Jos Winhassa on väärä puhelinnumero, niin salasanan uusimista ei voida suorittaa.
Palvelu maksaa normaalin tekstiviestin verran.
Mikäli palvelussa ilmenee ongelmia, ja muistat vanhan salasanasi, voit vaihtaa sen myös verkkopalvelun
avulla: https://mail.epedu.fi/pwdchange/

Send text message PASSWORD username date of birth to phone number 040 830 2200
For example PASSWORD k0000001 04.03.1984 or
PASSWORD k0000001 040384
If you are abroad remember to use Finnish area code, in which case the phone number is +358
40 830 2200
If the password reset was successfully completed you will get new password in a text message. You will
also get a text message from a failed password reset. When you reset your password with text
message, Winha must contain your real phone number. If phone number is incorrect the password
resetwon't succeed.
Using this service will cost the normal text message rate charged by your operator.
If you notice a problem with the service, but you remember your last password, try to change it on
website https://mail.epedu.fi/pwdchange/

Salasanan vaihto oppilaitoksen tietokoneella / Changing password with
school’s computer
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1.
2.
3.
4.

Windowsin ollessa käynnissä, paina näppäimistöltä CTRL + ALT + DEL
Klikkaa valikosta ”Vaihda salasana”
Anna vanha salasanasi sekä uusi salasana niille merkittyihin kenttiin
Mikäli uusi salasana vastaa salasanakäytäntöä, vaihto onnistuu

1.
2.
3.
4.

After Windows operating system has loaded, press CTRL + ALT + DEL from the keyboard
Click ”Change password”
Provide your old password and new password
If the new password matches password policy, password change is successful
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Mikäli et onnistu vaihtamaan salasanaasi / If password change fails
Ota yhteyttä Jelppariin / Contact Jelppari IT-service
-

jelppari@epedu.fi
020 124 5064
Avoinna / Open hours o ma – pe

7.45-16.00 o mon – fri

7.45-16.00

