
10

Rakennusliiton ja 
Rakennusalan 
työttömyyskassan 
sähköisen asioinnin 
kirjautumistapa muuttuu 
lähiaikoina. 

Kirjautuminen eAsiointiin on tapahtu-
nut tähän mennessä pankkitunnuksil-

la, mutta on ollut jo jonkin aikaa mahdol-
lista rekisteröityä käyttäjätunnus ja sala-
sana yhdistelmällä. 

Lähitulevaisuudessa pankkitunnuk-
set poistuvat kokonaan eAsioinnista, jo-
ten sinun olisi hyvä viimeistään nyt re-
kisteröityä käyttäjäksi. 

Rekisteröityminen tapahtuu eAsioin-
nin kirjautumissivun Rekisteröidy pai-
nikkeen kautta. Rekisteröitymisen jäl-
keen saat sähköpostiisi käyttäjätunnuk-
sen. 

Jatkossa kirjautuminen eAsiointiin 
tapahtuu käyttäjätunnuksen sekä rekis-
teröitymisen yhteydessä luomasi salasa-
nan turvin. 

eAsiointiin voi kirjautua vielä tois-
taiseksi myös henkilökohtaisilla pank-
kitunnuksilla.  

Muutos eAsioinnin tunnistautumiseen!

1 
Rekisteröinti tapahtuu henkilötun-
nuksen ja postinumeron yhdistel-
mällä. Henkilötietosi tulee olla 
ajan tasalla jäsenrekisterissäm-
me. Mikäli sinulla on rekisteris-
sämme ulkomaan osoite, anne-
taan tässä kohtaa postinumeroksi 
00000.

2 
Rekisteröityminen järjes-
telmään. Huomaa, että 
eAsiointiin voi rekisteröi-
tyä käyttäjäksi vain kerran.

3 
Valittuasi Rekisteröidy, 
aukeaa seuraava ikku-
na, johon tulee täyttää 
henkilötunnus ja posti-
numero.
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4 
Tummalla peitetyssä kohdassa on käyttäjätunnuksesi (= jäsen-
numero, ilman liittonumeroa 002). Sähköpostiosoitteeseen 
järjestelmä ehdottaa aiemmin antamaasi sähköpostiosoitetta. 
Mikäli sinulla ei ole ollut sähköpostisoitetta tai osoite on väärä, 
tallenna tässä kohtaa oikea sähköpostiosoitteesi. 

5 
Salasanan tulee olla riittävän vahva. Kun salasana täyttää vaati-
mukset näyttää ikkuna tältä:

6 
Hetken kuluttua saat sähköpostiisi viestin, joka kertoo rekisteröi-
tymisen onnistuneen. Sähköpostissa on myös varmuudeksi 
käyttäjätunnuksesi. Huomioithan, että jos et saa tätä sähköposti-
viestiä, voi se olla mennyt roskapostikansioon. Tarkastathan 
tällöin roskapostikansiosi.

7 
Mikäli unohdat salasanasi 
tai haluat muuttaa sitä, 
voit tehdä sen seuraavasti.

8 
Salasanan palautuslinkki lähetetään järjestelmässä 
olevaan sähköpostiosoitteeseesi.

9 
Palauta tunnus -linkkiä klikkaamalla avautuu salasanan 
palautusruutu:

10 
Salasana on vaihdettu ja voit käyttää taas eAsiointia.
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