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Tullens säkra e-post 
 
Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet eller dess bilagor innehåller 
sekretessbelagda uppgifter. Det krypterade meddelandet skickas via säker e-post. 
 
För att kunna läsa meddelandet behöver du en internetuppkoppling och en webbläsare. 
Meddelandet kan öppnas endast med en webbläsare som tillåter cookies.  
 
Meddelandet förvaras på servern för säker e-post i 30 dygn och raderas sedan automatiskt. Den 
säkra e-posten har ingen postlåda, utan meddelandena levereras ett åt gången. 
 
Den största tillåtna storleken på ett meddelande med bilagor är 10 MB. 
 
Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande 
Du får en anmälan till din e-post om att du har fått ett säkert e-postmeddelande. Anmälan 
innehåller en länk till meddelandet. Meddelandet ska läsas med en webbläsare. 
 

 
Att läsa meddelandet 
 
För att läsa meddelandet krävs ingen separat inloggning i tjänsten. 
 
Gränssnittsspråket följer webbläsarens språkinställningar. Om du använder webbläsaren på 
engelska, är gränssnittspråket för säker e-post också engelska. 
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Om meddelandet innehåller en bilaga, visas filnamnet på raden Bilagor. Du kan öppna eller spara 
bilagan genom att klicka på knappen till höger om filnamnet. 
 
Det säkra e-postmeddelandet förvaras på servern i 30 dygn och raderas sedan. För senare 
användning kan du ladda ner och spara meddelandet och bilagorna på önskat ställe genom att 
klicka på Spara. 
 
Efter sparandet är meddelandet inte längre i krypterad form, så se till att uppgifterna förblir 
sekretessbelagda också efter sparandet. 
 
Att svara på meddelandet 
 
Du kan svara på meddelandet via den säkra e-posten genom att klicka på Svara eller Svara alla. 
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Du kan sända ditt svarsmeddelande antingen bara till avsändaren eller både till avsändaren och till 
mottagarna av det ursprungliga meddelandet. 
 
När du klickar på Svara alla, kan du ännu välja till vilken/vilka av mottagarna av det ursprungliga 
meddelandet du vill sända svarsmeddelandet. 
 
Du kan lägga till bilagor till ditt svarsmeddelande. 
 
När meddelandet har sänts får du en bekräftelse om det. Du kan spara meddelandet som du sänt 
på önskat ställe genom att klicka på Spara. 
 
Att låsa meddelandet med lösenord för senare användning 
 
Meddelandet blir låst i den webbläsare med vilken det öppnas för första gången. Om du vill läsa 
meddelandet på nytt vid ett senare tillfälle med någon annan webbläsare eller terminal eller om 
flera personer ska kunna öppna meddelandet, till exempel via en gemensam e-postlåda, måste 
meddelandet låsas med ett lösenord. 
 
Vid utloggning ska du välja Lösenord som identifieringsmetod och ange ett lösenord för 
meddelandet enligt anvisningarna. 
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När du vid ett senare tillfälle vill öppna meddelandet på nytt och klickar på meddelandelänken som 
du fått från tjänsten, ber tjänsten dig ange lösenordet. Meddelandet låser sig om du anger fel 
lösenord för många gånger. Om detta händer, kontakta avsändaren och be denne sända 
meddelandet på nytt. 
 
Om du använder en allmän dator, glöm inte att tömma webbläsarens cacheminne och 
historik innan du stänger webbläsaren. 
 
Att registrera e-postadressen för sändning av säker e-post 
 
Om du vill skicka ett meddelande till Tullen via säker e-post, ska du registrera din e-postadress i 
tjänsten. Så säkerställer man att du har tillgång till det e-postadress dit du vill få Tullens svar. Obs! 
Det går att svara på ett meddelande via säker e-post utan registrering. 
 
Gå till adressen https://turvaviesti.tulli.fi/. 
 

 
 
Skriv din e-postadress i fältet Avsändare och klicka på Fortsätt. 

https://turvaviesti.tulli.fi/
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Registrera din e-postadress enligt anvisningarna. Systemet anmärker om denna adress redan är 
registrerad. Du kan dock vid behov beställa en ny länk genom att klicka på Beställ ny länk. 
 
När adressen är registrerad, får du till din e-post ett meddelande med en länk till Tullens säkra e-
post. Genom att klicka på länken kommer du direkt till sidan för sändning av meddelanden. Länken 
är giltig i 30 dygn. 
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Att skicka ett meddelande via säker e-post 
 
I fönstret Skicka meddelande, i fältet Avsändare, visas den e-postadress som du har registrerat. 
Ange den önskade e-postadressen till Tullen i fältet Mottagare eller välj adressen i adressboken. 
Adressbokens innehåll består av de e-postadresser som har använts. Genom att klicka på  kan 
du lägga till flera mottagare. Via tjänsten kan du skicka säker e-post bara till Tullens e-post-
adresser. 

 
 
 
Du kan lägga till bilagor till ditt meddelande. När meddelandet är färdigt, klicka på Sänd. När 
meddelandet har sänts får du en bekräftelse om det. 
 
Avsluta alltid sessionen genom att klicka på Avsluta. Då loggar du ut ur tjänsten. 
 
Anvisningar 
 

De allmänna anvisningarna för säker e-post finns hittar du genom att klicka på Frågetecknet . 
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