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Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry

Käyttäjätili / rekisteröityminen 1/2
⚫ Käyttäjä on älylaitteen tai palvelun käyttäjä

⚫ Käyttäjätili identifioi käyttäjän ja antaa pääsyn tietokoneen tai palvelun resursseihin. Huom! Tilillä ei ole mitään 

tekemistä pankkitilin kanssa.

⚫ Tili syntyy, kun rekisteröidytään jonkun palvelun tai käyttäjäksi. Tilin luonti ja rekisteröityminen on käytännössä 

sama asia. 

⚫ Tiliä luotaessa määritetään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. 

⚫ Käyttäjätili määrittää käyttäjän henkilökohtaiset tiedot, valtuudet ja oikeudet.

⚫ Vähintään yksi laitteen käyttäjistä (usein ensimmäisenä luotu käyttäjätili) on Pääkäyttäjä (Valvoja, Superuser), jolla 

on täydet oikeudet hallita konetta ja muita tilejä. Täydet oikeudet voivat olla useilla käyttäjätileillä.

⚫ Tilin kautta ohjataan älylaitteen tai palvelun toimintaa (esim. tietojen kysely, vikatilanteiden raportointi, 

käyttöhistorian tallennus, jne.) ja sitä, mitä käyttäjä saa tehdä palvelussa tai laitteella

⚫ Samalla laitteella voi olla useita käyttäjiä, joiden tiedot on tilien kautta eristetty toisistaan.

⚫ Tilille määritettyjä tietoja voi myöhemmin muuttaa kirjautumalla palveluun tai laitteelle omilla käyttäjätunnuksilla.
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Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry

Käyttäjätili / Rekisteröityminen 2/2
⚫ Rekisteröitymistä vaativa palvelu voi olla maksuton tai maksullinen. 

⚫ Rekisteröityessä vaaditaan useimmiten hyväksymään käyttöehdot

⚫ Palveluntarjoajan Tietosuojalauseke ja -käytäntö voivat vaatia hyväksynnän.

⚫ Käyttäjätiliä vaativilla laitteilla tai palveluissa ei yleensä sallita anonyymiä käyttöä. 

⚫ Mutta on myös palveluita, joita voi käyttää rajoitetummin rekisteröitymättä, anonyymisti. 
Esimerkiksi joidenkin sosiaalisten medioiden keskustelupalstat, iltalehtien nettiversiot, 
ilmaiset palvelut (esim. Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikka), jne.

⚫ Tietokoneilla Vieras-tili (kotikoneet) tai Harjoittelija-tili (oppilaitokset tai palveluiden 
tutustumiskäyttö) on mahdollinen, mutta silloinkin se on oma eristetty tilansa usein 
rajoitetuin oikeuksin

⚫ Esim. Verkkokaupoissa rekisteröityminen nopeuttaa asiointia, kun jokaisella ostoskerralla ei 
tarvitse syöttää kaikkia asiakastietoja. Mutta voit ostaa rekisteröitymättäkin, mikä on 
suositeltavaa, jos et ole verkkokaupan vakioasiakas. 

⚫ Esimerkiksi: Microsoft-tili, Google-tili, Apple ID, Huawei-tili, Digilehti-tilaukset, 
Verkkokaupat, Sosiaaliset mediat kuten FaceBook. Erilaiset keskustelufoorumit.
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Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry
Käytetyimpiä Googlen palveluita

 Android, puhelimien ja muiden mobiililaitteiden ohjelmistokokoelma

 Käyttöjärjestelmä

 Väliohjelmistoja (ohjelmistokerros käyttöjärjestelmän ja käyttäjäsovellusten välissä)

 Käyttäjän perusohjelmat (sovellukset)

 Gmail, sähköposti (ilmainen kaikille sähköpostin tarvitsijoille käyttölaitteesta riippumatta)

 Google Chrome, selainohjelma (sovitettu muillekin käyttöjärjestelmille)

 Google Play, Googlen digitaalinen sisältöpalvelu. Kauppa, josta voit ladata Android-laitteellesi niin ilmaista kuin 
maksullista sisältöä: Sovelluksia, pelejä, elokuvia, musiikkia e-kirjoaja.

 Google Maps, karttapalvelu

 Google Street View, katunäkymäpalvelu

 Google hakupalvelu, käyttö ei edellytä tiliä

 Google+, joukko sosiaalisen median palveluita ja toimintoja

 Google Drive, pilvipalvelu

 YouTube, internetissä toimiva videoiden jako palvelu

 Google Wallet, mobiilimaksamispalvelu

 Google kääntäjä

 Ja paljon muuta

© Erkki Oksanen & Timo Hiltunen

4



Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry

Google-tili
 Google-tili identifioi sinut Googlen palveluiden käyttäjänä

 Tilillä on yksilöllinen käyttäjätunnus ja se on suojattu salasanalla.

 Sen avulla pääset käyttämään kaikkia Googlen tarjoamia palveluita

 Tilin avulla säädät yksityisyytesi liittyviä toimintoja, kuten mm:

 Tiedon keruuta toiminnastasi internetissä

 Sijaintitietoja ja historiaa kulloisestakin sijainnistasi

 Tallennat tietoja, jotka helpottavat uuden laitteen käyttöönottoa

 Mainonta-asetuksia

 Näkyvyyttäsi sosiaalisessa mediassa

 Hallitset laitteitasi

 Suojaat tiliäsi (siis tietojasi ja identiteettiäsi) mahdollisilta väärinkäytöksiltä

 Tilin kautta on mahdollista kytkeä yhteen useampia omistamiasi laitteita, etenkin Android 
käyttöjärjestelmän laitteita. 

 Google-tilin avulla Googlen palvelut ovat käytettävissä myös muita tietokoneilta.
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Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry

Google-tilin luominen

 Jos olet Googlen sähköpostin, Gmailin käyttäjä, sinulla on jo Google-tili. Tai jos sinulla on Android 
järjestelmän puhelin

 Jos Google tiliä ei, voit luoda sen sivulla: https://accounts.google.com/signup

1. Kerro nimesi

2. Luo käyttäjänimi, esim. matti.meikalainen (huomaa, että @gmail.com on jo valmiiksi annettu)

 Yritä niin kauan, että löydät vapaana olevan tunnuksen. 

 Vapaita tunnuksia ehdotellaan. Yritys matti.meikalainen toi ehdotuksen matti.meikalainen256

3. Keksi salasana, joka on vähintään 8 merkkiä pitkä.

4. Anna puhelinnumero (sitä tarvitaan mm. tilin suojaamisessa). Valinnainen

5. Anna toinen sähköpostiosoite (sen avulla pidetään tilisi suojattuna). Valinnainen

6. Anna syntymäpäiväsi

7. Kerro sukupuolesi. Valinnainen

8. Täytä henkilökohtaiset asetukset Käyttöehtojen hyväksyntäsivun Lisätiedoista

9. Hyväksy käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

10. Luo tili

11. Saat sähköpostiisi tervetuloviestin

12. Jos sinulle tehtiin uusi sähköposti kuten tässä, niin sinne kirjautuessasi voit ensin säätää sähköpostin ulkoasun.
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Ala-Keiteleen Sydänyhdistys ry
Google-tilin hallinnointi

 Kun kirjaudut Google tilillesi, voit muokata ja säätää tiliäsi seuraavissa osioissa:

 Henkilökohtaiset tiedot.

 Tiedot ja räätälöinti

 Data, toiminta ja asetukset, joiden avulla Google-palveluista tehdään sinulle hyödyllisempiä

 Tietoturva

 Asetukset ja suositukset, joiden avulla suojaat tilisi

 Aktivoit esim. kaksivaiheisen tunnistamisen

 Ihmiset ja jakaminen (Sosiaaliseen mediaan liittyviä asetuksia)

 Ihmiset, joihin olet yhteydessä, ja tiedot, jotka ovat muiden nähtävissä Googlen palveluissa

 Maksut ja tilaukset 

 Maksutiedot, tapahtumat, toistuvat maksut ja varaukset

 Ohjeet

 Vastauksia yleisiin kysymyksiin, asiantuntijoiden vinkkejä ja palautekanava

 Palaute

 Voit antaa palautetta ja esittää ideoitasi Google palveluiden tuottajalle
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Google-tili, tilin suojaus
 Kaksivaiheinen tunnistus

 Koodi, lähetetään tekstiviestillä antamaasi 
puhelinnumeroon

 Google kehote. Määrittämääsi laitteeseen tulee kysely, 
jossa Kyllä ja Ei vaihtoehdot

 Vaihtoehtoinen menetelmä siltä varalta, että puhelin 
katoaa. Sillä voit kirjautua tilille joillain muulla laitteella

 Kertakäyttöiset tunnuskoodit (kopioi ne ja laita talteen) 

 Varapuhelinnumero tai suojausavain (erillinen USB-porttiin 
laitettava laite).

 Autenthicator-sovellus. Vastaa pankkien 
tunnuslukusovellusta. Toimii myös offline-tilassa

 Palauttamisen puhelinnumero ja tai sähköposti

 Näitä tarvitaan mm. kun unohdat salasanasi

 Unohditko Salasanasi?-palvelun kautta pääset 
kirjautumaan takaisin useilla eri tavoilla. Koodi ehkä 
helpoin tapa

Esimerkki 

Suojauskyselystä

Esimerkki 

Kehote 

tunnistautumi

sesta

Esimerkki 

tekstiviestinä 

lähetetystä koodista
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