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TURVAPOSTIN LÄHETTÄMINEN: KÄYTTÖOHJE ASIAKKAILLE
Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaposti.om.fi) on viraston asiakkaille suositeltu tapa toimittaa ministeriöön ja virastoihin salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on ilmaista, helppoa
ja turvallista.
Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa tarvittavat tunnistetiedot, että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on.
Tässä ohjeessa läpikäydään, kuinka turvapostia voidaan lähettää oikeusministeriöön ja oikeusministeriön virastoihin.
1. Mene osoitteeseen https://turvaposti.om.fi. Kirjoita Lähettäjä-kenttään sähköpostiosoitteesi ja klikkaa Jatka:
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2. Jos et ole käyttänyt turvapostia viimeisen 30 päivän aikana, sinun tulee rekisteröityä palveluun. Klikkaa
Rekisteröidy:

Palv elun käytlö edellyttää rel<is ,eröilymis'1:ä. Säh.köposliosoi:tetta

gmail.c:om) ei o e vielä r~ isteröity palvel1111n.

Rekisterci"tymisessä sinul e lähet etäärn säh~öpostiiosoitteeseen viestii, j oka sisältää henkilökohtaisen lirnkin, jo la tmnislaud11t palveluun.
Linkki on voimassa 30 päivää.
1 ReJ;;isteröidy 11 Tak aisir1 1

Jos Iin ' l<i äviää tai lakkaa ,oimimasta, voil flata uuden l!nki sähkö;po,sfäsi tunni stautumalla palveluun uudelleen.
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3. Turvaposti ilmoittaa rekisteröinnin onnistumisesta. Antamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti viesti, joka sisältää linkin viestin lähettämiseksi. Siirry sähköpostiisi:
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Sähköpostiosoitteen
Sähköpostiosoitteeseesi lähetettiin viesti, joka sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla voit tunnistautua palveluun.
Linkki on voimassa 30 päivää.
Istunto suljettu.
oit nyt sulkea selaimen.
HUOM

Muista tyhjentää selaimen välimuisti, erityisesti jos käytät julkisissa tiloissa olevaa tietokonetta.
© 1999 . 2015 Oel!agon Group O y. Ali rights reserved.

4. Avaa sähköpostistasi turvapostista saapunut viesti. Viestin alalaidassa on linkki, jonka kautta viesti voidaan
lähettää. Klikkaa linkkiä (kuvan näkymä Gmailista):

Rekisteröinti
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x

no-repty@turva po; ti.om.fi
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Osoitt~P.si on rekister/iity fl-'IIVP.i mP.IIP. turwmosti om fi s:il:i~s?. pir1e!!ävän sähköpostin t;ihP.t·;ijäksi
Re ki steröinti on voimassa 30 päivää.
Käyt ä a lla olevaa linkkiä sala~sa pidetävän sähköpostin lähettämiseen.

Din e-pt:sla<J1ess a, 1ey i:; t1e1a<J på se1vem lu1vav~sti.0111.r. ro, sa11<J11i11y av s t k1elesslJelay l 111eu<Jelä11tle11.

1-<eg1s:rermgen ga11er 13Uoaga1.
Använd länKen nedan för att sänca seKretesst>el~ t meddelanden.
Voi 1r ~r1Mess is rP.oisl~rer1 on SP.rvP.r t nrv:inost i om fi :is a ~P.nr1er nf r.l~ssifi~r1 P.-m:iil
The registration is active for 30 day s.
Usc thc link bc ow to 5c nd cl~ssii cd o-rnoils.

nnps:11turvapost1.om.mnaex.cgl?

5. Lisää vastaanottajan tai vastaanottajien sähköpostiosoitteet ja paina ”Valmis”. Kirjoita aihe sekä viesti ja liitä
tarvittavat dokumentit. Sen jälkeen klikkaa Lähetä. Liitetiedoston suurin sallittu koko on 400Mt. Tiedoston voi
lähettää tarvittaessa myös pakattuna
HUOM! Lähetettävän viestin turvallisuutta voidaan lisätä käyttämällä puhelinnumerovarmistusta.
Puhelinnumerovarmistusta käyttämällä voidaan varmistaa, ettei viesti mene väärälle henkilölle
esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi. Puhelinnumerovarmistusta käytettäessä vastaanottaja saa
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matkapuhelimeensa tekstiviestillä PIN-koodin, jolla hän voi avata turvapostiviestin.
Puhelinnumerovarmistusta voidaan käyttää laittamalla vastaanottajan sähköpostiosoitteen loppuun
puhelinnumero.s (esim. ville.virkamies@om.fi.0400121212.s)
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ville.virkamies@om.fi.040012 1212.s
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ssa pyytamas, salassa podetlava Powerf>o,nt-es11ys tors1a1111Jla15'.lutta
rten Nthdaan aamulla!

Allekirjoitus

Liitetiedostot

D

(32 2 KB)
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Lisiä liitetledosto
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6. Lähetettyäsi viestin saat turvapostista vahvistuksen lähetyksen onnistumisesta:

Viestin lähel)'s onnistui.
Lähettäjä

Vastaanottaja
Aihe

Päiväys

@gmail.com.s
@om.fi
Torstain esitys (salassa pidettävä)
Tue, 20.10.2015 15:23:09

HeiTässä pyytämäsi salassa pidettävä PowerPoint-esitys torstain tilaisuutta varten. Nähdään aamulfal
Ystävällisin terveisin,

Liitetiedostot .

orstaiseminaari (salassa pidettävä).pptx (32.2 KB)
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