ANVISNING
31.10.2017

ATT SKICKA SKYDDAD E-POST: BRUKSANVISNING TILL KUNDER
Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till ministeriet
och ämbetsverken via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaposti.om.fi). Den avgiftsfria
tjänsten är säker och lätt att använda.
Om skyddad e-post skickas till ämbetsverkets officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet, själva meddelandet och i bilagorna anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar
emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.
Under länken finns anvsiningar om hur det går till att skicka skyddad e-post till justitieministeriet och ämbetsverken.
1. Gå till adressen https://turvaposti.om.fi. Mata in din e-postadress i fältet Lähettäjä och klicka på Jatka:

2. Om du inte har använt tjänsten under de senaste 30 dagarna ska du registrera dig i tjänsten. Klicka på
Rekisteröidy:

3. Du får ett meddelande om att registreringen lyckades. Till din e-postadress skickas ett meddelande med en
länk via vilken du kan skicka skyddad e-post. Öppna din e-post:
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4. Öppna meddelandet du fått från tjänsten för skyddad e-post. I slutet av meddelandet finns en länk som kan
användas för att skicka skyddad e-post. Klicka på länken (bilden nedan är från Gmail):

5. Mata in mottagarens eller mottagarnas e-postadresser och klicka på Valmis. Skriv ämnet och själva meddelandet. Lägg till nödvändiga bilagor. När du är klar, klicka på Lähetä. Den största tillåtna filstorleken för bilagor är 400Mb. Bilagan kan vid behov skickas även som komprimerad fil.
OBS! Du kan öka säkerheten av ett meddelande genom att använda sms-bekräftelse. På detta sätt kan du säkerställa att meddelandet inte går till fel person t.ex. på grund av ett skrivfel. När du använder sms-bekräftelse får
mottagaren till sin mobiltelefon en PIN-kod som används för att öppna e-postmeddelandet. För att använda
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sms-bekräftelse ska du i slutet av mottagarens e-postadress skriva hans eller hennes telefonnummer.s (t.ex.
ville.virkamies@om.fi.0400121212.s)

6.

7. Efter att du har skickat meddelandet får du en bekräftelse om att sändningen lyckades.

