
2-vaiheinen kirjautuminen Confluenceen, kun et ole Kauko- tai 

toimistoverkkoyhteydessä  

 
Aluksi mene osoitteeseen: wiki.dvv.fi 

 
Oikeassa yläreunassa on kohta ’Kirjaudu sisään’. Klikkaa siitä. 

 

Kirjautuminen tapahtuu Atlassian-kirjautumisen kautta (kuin olisit 

kirjautumassa Confluenceen). 

 

 

 

Kirjoita tähän oma käyttäjätunnuksesi sekä salasanasi. 

Ja sitten kirjaudu (Log in). 

Jos käytät yleistä konetta, älä laita rastia kohtaan ”Remember me”. 

 

 

 

 

Kun kirjauduit Atlassian-sivulta Confluenceen, sinulle aukenee 

englanninkielinen QR-koodinäkymä. 

Tässä vaiheessa sinua pyydetään hankkimaan Google Authenticator 

-sovellus, jolla voit lukea koodin ja pääset kirjautumaan. 

(Suosittelemme Google Authenticatoria, mutta Microsoft 

Authenticator on myös mahdollinen.) 

 

Seuraavaksi ohjeet, kuinka haet Google Authenticator-sovelluksen 

iPhonen App Storesta, jolla pääset lukemaan tämän QR-koodin ja 

pääset jatkamaan kirjautumista Confluenceen. 

Myös itse sovellus ohjaa asennusvaiheessa, kuinka sinun tulee 

toimia, mutta alla myös pikaohjeet iPhonelle. 



Kuinka haetaan Google Authenticator iPhonella App Storesta: 

(Haku android-puhelimella on periaatteessa vastaava, haku Play kaupasta.) 

• Avaa iPhonen App Store (tämä on valmiiksi asennettu puhelimeesi) 

• Kirjoita hakukenttään Google Authenticator ja paina hae 

• Kun olet löytänyt oikean sovelluksen, valitse asenna. 

iPhone pyytää vahvistamaan asennuksen kaksoisklikkaamalla oikeanpuoleista sivunäppäintä. 

 

 

 

 

Kun olet asentanut sovelluksen, 

voit avata sen. 

 

Alussa sovellus antaa muutamia 

vinkkejä.  

Paina sen jälkeen alhaalta 

”Aloita” 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kohdassa ”Ota ensimmäinen tili 

käyttöön” valitse alempaa kohta 

”Lue QR-koodi”. 

 

Tässä vaiheessa sovellus vielä 

ilmoittaa, että haluaa käyttää 

laitteen kameraa. 

Valitse Ok.  

 

Nyt sovellus on asennettu 

puhelimeen ja se on valmis 

käyttöön. 

 

 

 

 

 

Kun olet avannut Authenticator-sovelluksen, sovellus 

pyytää pitämään puhelimen kameraa lähellä QR-koodia, 

joka on avautunut sinulle Confluencen sivuilla. (Tässä 

ohjeessa oleva koodi ei ole oikea.) 

Kamerasi nappaa kuvan QR-koodista automaattisesti. 

Sinun tarvitsee vain pitää puhelinta paikoillaan, niin kuin 

olisit ottamassa kuvaa koodista. 

Sen jälkeen saat 6-numeroisen koodin puhelimen Google 

Authenticator-sovellukseen, joka syötät tälle Confluencen 

sivulle (punaisella ympyröity kohta). 

 (Alla oleva koodi ei ole oikea, katso se omasta 

sovelluksestasi.) 

 

 

 

 

 

 

 

Koodi on kirjoitettava puhelimen Authenticator-sovelluksesta Confluencen sivulle tietyssä ajassa. 

Authenticatorin 6 numeroisen luvun perässä näkyy pieni ympyrä, jossa aika pienenee. Ellet ennätä kirjoittaa 

tätä koodia, odota hetki, niin koodi vaihtuu uuteen.  



 

 

Confluence antaa vielä listan erilaisia ’backup-

koodeja’, jotka kannattaa ladata koneellesi. 

 

Nämä koodit varmistavat sen, että jos 

puhelimesi ei olekaan kirjautumishetkellä 

saatavilla, niin voit kirjautua käyttämällä 

saamiasi koodeja. 

 

 

Nyt kun olet saanut puhelimen Google Authenticator -sovelluksen ja Confluencen QR-koodin yhdistettyä, 

sinun ei tarvitsen tehdä tätä yhdistämistä enää. Seuraaville kerroille riittää, kun kirjaudut Confluencen 

ympäristöön (Atlassian) ja avaat puhelimestasi Google Authenticator -sovelluksen. Saat sovelluksesta taas 6 

numeroisen luvun, jonka vain syötät 2FA Token -kohtaan. Katso kuva alla. 

 

Nyt kun puhelinsovellus ja Confluence ovat 

kerran jo yhdistetty, nyt riittää että: 

* kirjaudut Confluencen ympäristöön 

(Atlassian) 

* 2FA Token-kohtaan kirjoitat Google 

Authenticator sovelluksesta saamasi 6 

numeroisen koodin                                  

* Log In eli Kirjaudu sisään. 

 

 

Tai jos sinulla ei ole puhelinta, voit vaihtoehtoisesti käyttää jonkin niistä saamistasi Backup code:sta. 

Valitse sitten kohta ”Enter a two-factor reserve key”. 

Nyt kirjautumisesi on valmis. ”Mennään”. 

 


