Huomio Tampereen yliopiston opiskelijat!
Tampereen yliopiston opiskelijat, jotka saatte uudet tuni-tunnukset (https://info2019.tuni.fi/)
käyttöönne vuodenvaihteesta 2018-19 alkaen, kirjautukaa vuoden vaihteen jälkeenkin LITO:n
kurssialustalle (vanhalla) Tampereen yliopiston tunnuksellanne. Älä siis kirjaudu uudella tunitunnuksellasi (eli
älä
valitse HAKA-kirjautumisessa kotiorganisaatioksi
"Tampereen
korkeakoulut"/"Tampere Universities")!
Jos kirjaudut tuni-tunnuksella, sinulle muodostuu uusi käyttäjäprofiili, jonka Omat kurssini -listalta ei
löydy niitä kursseja, joilla olet jo osallistujana eli jotka ovat Omat kurssini –listalla, kun kirjaudut
vanhalla tunnuksellasi. Kursseille palautetut tehtävät, lähetetyt keskusteluviestit yms. on yhdistetty
siihen tunnukseen (käyttäjäprofiiliin), jolla olet kulloinkin ollut kirjautuneena eli sinun ei kannata
kirjautua eri tunnuksillasi, vaikka se olisi mahdollista.
Turun yliopiston IT-palvelut, joka ylläpitää LITO:n kurssialuetta, pyrkii korjaamaan tilanteen siten,
että oikein toimiva kirjautuminen tuni-tunnuksilla saadaan toimintaan vuoden 2019 alussa. Tilanteen
muuttumisesta ilmoitetaan uudella uutisella. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä helpdesk@utu.fi.
****
Attention Students from University of Tampere!
Those students from University of Tampere who receive new tuni accounts (https://info2019.tuni.fi)
from the turn of the year 2018-2019 onwards, are advised to log into the LITO course platform using
your old username from University of Tampere. Do not log in using your new tuni
usernames/accounts, i.e., when logging in via HAKA authentication do not choose the option
‘Tampere Universities’)!
If you use your new tuni account to log in, you will be created a new user account whose My courses
–list does not include those courses that you are attending. When using your old username and
account, you will continue to see the courses you are attending as before on the My Courses list.
Also the course assignments, messages etc. you have submitted are linked to the username (i.e, user
profile) you have used previously to log in to the courses. So, it is not worthwhile to use your new
tuni account to log in even though it is possible.
University of Turku IT is working on the problem and the aim is rectify the situation at the beginning
of the year 2019 so that logging in with the tuni accounts would work properly. A separate
announcement will be issued when the problem is fixed. Should you have any problems, please
contact helpdesk@utu.fi.

