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Kaksivaiheisen todentamisen (MFA) käyttöönotto O365-

palvelussa puhelinsovelluksen kautta 
 

Kun kirjaudut ulkoverkosta O365-palveluun, on käytössä kaksivaiheinen todentaminen (Multi-Factor 

authentication MFA). Tunnistautumistavat ovat joko työpuhelimeen tuleva varmistuspuhelu tai puhelimeen 

asennetun sovelluksen kautta tuleva vahvistusilmoitus. 

 

 

Puhelinsovelluksen määritys työpuhelimeen (tehdään vain kerran) 
 

1. Siirry tietokoneella selaimessa sivustolle https://aka.ms/MFASetup  
2. Kirjaudu palveluun etunimi.sukunimi@organisaatio.fi –tunnuksella 
3. Valitse ”Seuraava” kohdassa Lisätietoja tarvitaan 

4. Tee kuvan mukaiset valinnat kohdassa Suojauksen lisätarkistus ja valitse ”Määritys” 

 

 
 

 

 

Näytölle tulee alla oleva ikkuna mobiilisovelluksen määrittämiseksi. Tee kohdat 1 – 3 puhelimellasi alla 

olevan ” Mobiilisovelluksen määrittäminen puhelimeen” -ohjeen mukaan *) 
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------------------ TÄSTÄ ALKAA PUHELIMELLA TEHTÄVÄ OSUUS ------------------------ 
 

 

*) Mobiilisovelluksen määrittäminen puhelimeen (tehdään vain yhden kerran) 

1. Microsoft Authenticator-sovelluksen lataaminen: 

• Avaa puhelimesi sovelluskauppa (Play-kauppa tai App Store) 

• Kirjoita hakukenttään ”Microsoft authenticator” 

• Asenna sovellus (jos kysytään luottokorttitietoja, valitse Ohita) 

 

2. Tilin lisääminen 

• Avaa puhelimessasi Microsoft Authenticator-sovellus 

• Valitse ”OHITA” Vahvistaminen yhdellä napautuksella –ikkunassa 

• Kuittaa tietosuojailmoitus OK:lla 

• Lisää tili painamalla + -merkkiä 

• Valitse Työ- tai koulutili 

• Vastaa ”Salli” kysymykseen Saako Authenticator ottaa kuvia ja nauhoittaa videoita  

• Puhelimeen avautuu QR-koodin lukemiseen käytettävä ”ruutu” 

 

3. QR-koodin lukeminen 

• Osoita puhelimella tietokoneen näytöllä selaimen sivulla olevaa QR-koodia 
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HUOM! Koodi vaihtuu 30 sekunnin kuluttua, joten tässä täytyy olla nopea! Mikäli hyväksymis-

ikkuna ei tule puhelimeen, tee määritys uudelleen valitsemalla ”Määritä mobiilisovellus” –

ikkunassa peruuta. 

 

------------------ TÄHÄN PÄÄTTYY PUHELIMELLA TEHTÄVÄ OSUUS---------------- 
 

 

Palaa tietokoneen näytölle selain-ikkunaan. 

 

5. Valitse tietokoneen näytöllä selaimen sivulla olevasta ”Määritä mobiilisovellus” –ikkunassa Seuraava 

6. Valitse Suojauksen lisätarkistus -ikkunassa Seuraava 

 
7. Kirjautuminen selaimessa kestää hetken, Tarkistetaan aktivointitilaa… 
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8. Puhelimeen tulee Hyväksytäänkö sisäänkirjautuminen –kysymys.  Valitse HYVÄKSY.  

 
 

 

9. Lisätään toissijaiseksi tunnistautumistavaksi puhelinnumero. Syötä maa-alueeksi Suomi ja 

puhelinnumerosi muodossa 501234567 (ensimmäistä 0 ei laiteta) ja valitse Valmis. 

 

 
 

10. Näytölle avautuu Suojauksen lisätarkistuksen asetusikkuna. Sulje selain. 

11. Avaa selaimessa osoite https://portal.office.com  

 

HUOM! MFA on nyt määritetty ja jatkossa O365-palveluun kirjaudutaan osoitteella 

https://portal.office.com 
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