
Elever och vårdnadshavare 
 
 

Informationssäkerheten för lösenord förbättras – så här ändrar 
du själv lösenordet för ett @opp.eduvantaa.fi konton 
 
Informationssäkerheten för utbildningsnätverket som fungerar med @opp.eduvantaa-användarnamn 
förbättras med hjälp av komplexitetskrav och förfalloprinciper. Förnyelsen gäller alla elever oavsett om du 
använder en Microsoft- eller Google-miljö.  
  
Förfalloprincipen för lösenord träder i kraft i etapper från och med vecka 9. Vi informerar närmare om 
tidsschemat under processen. Förfalloprincipen gäller endast personliga användarnamn. 
  
Ändring och återställning av lösenord görs alltid i Microsoft-miljön antingen via webbläsaren eller på en 
arbetsstation med Windows (crtl+alt+del). På en Chromebook kan lösenordet ändras endast via 
webbläsaren. Ett meddelande om ändring av lösenord kommer i fortsättningen att skickas till din 
opp.eduvantaa.fi -epost.  
  
Du kan fortsättningsvis återställa ditt lösenord på skolan eller läroanstalten. Om du befinner dig på 
skolan och har glömt ditt lösenord kan skolans IKT-person eller IKT-lärare ändra lösenordet. Om du 
själv vill återställa ditt lösenord ska du ta i bruk en återställning av lösenordet på egen hand (self-service 
password reset), anvisningarna för andra stadiet hittar du här och för grundstadium hittar du här.  
 
Anvisningar om hur du ändrar ditt lösenord via webbläsaren hittar du här. 
 
 
Komplexitetskraven för lösenord i utbildningsnätverket är följande: 
 

• Lösenordet måste innehålla minst 12 tecken. 

• Lösenordet måste innehålla tecken från minst tre kategorier nedan: 
o Små bokstäver (a–z), exklusive skandinaviska bokstäver (å, ä, ö) 
o Stora bokstäver (A–Z), exklusive skandinaviska bokstäver (Å, Ä, Ö) 
o Siffror (0–9) 

o Specialtecken (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/)~!@ 

 
Föråldringsreglerna för lösenord är följande: 

• Det nya lösenordet får inte vara detsamma som de tidigare fem (5) lösenorden. 

• Lösenordet är giltigt i 180 dagar, varefter det måste förnyas. 

• Svaga lösenord är blockeras (veckodagarna, skol namnen etc.) 
 
 
Om du behöver hjälp med att byta till ett nytt lösenord eller ändra ditt gamla lösenord kan du kontakta din 
lärare. 
 

https://www.vantaa.fi/sv/registrera-dig-sjalvbetjaningsportalen-aterstallning-av-eduvantaa-losenordet-instruktion-gymnasier-och-varia
https://www.vantaa.fi/sv/registrera-dig-sjalvbetjaningsportalen-aterstallning-av-eduvantaa-losenordet-instruktion-grundskoleelever
https://www.vantaa.fi/sv/hur-du-aterstaller-ett-glomt-eduvantaa-losenord-i-en-webblasare
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