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Tullin turvasähköposti
Tulli lähettää sinulle sähköpostiviestin salattuna silloin, kun viesti tai sen liitteet sisältävät salassa
pidettävää tietoa. Salattu viesti lähetetään Turvasähköpostin kautta.
Tarvitset viestin lukemiseen internet-yhteyden ja www -selaimen. Viestin avaaminen onnistuu vain
selaimella, joka sallii evästeet (cookies).
Viestiä säilytetään turvasähköpostipalvelimella 30 vuorokautta, jonka jälkeen se poistetaan
automaattisesti. Turvasähköposti ei sisällä postilaatikkoa, vaan viestit toimitetaan yksittäin.
Viestin suurin sallittu koko liitteineen on 10 Mt.
Ilmoitus saapuneesta turvasähköpostiviestistä
Saat ilmoituksen saapuneesta turvasähköpostista sähköpostiisi. Ilmoitus sisältää linkin
varsinaiseen viestiin. Viesti luetaan www -selaimella.

Viestin lukeminen
Viestin lukeminen ei vaadi erillistä palveluun kirjautumista.
Käyttöliittymän kieli seuraa selaimen kieliasetuksia. Jos käytät selainta englannin kielellä, myös turvasähköpostin käyttöliittymän kieli on englanti.
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Jos viesti sisältää liitteen, sen tiedostonimi näkyy rivillä Liitetiedostot. Saat avattua tai tallennettua
liitteen klikkaamalla liitteen nimen oikealla puolella olevaa painiketta.
Turvasähköpostia säilytetään palvelimella 30 vuorokautta, jonka jälkeen se poistetaan.
Myöhempää käyttöä varten voit ladata ja tallentaa viestin liitteineen haluamaasi paikkaan
klikkaamalla Tallenna.
Tallentamisen jälkeen viesti ei ole enää salatussa muodossa, joten huolehdithan tiedon
salassa pitämisestä myös tallentamisen jälkeen.
Viestiin vastaaminen
Voit vastata saamaasi viestiin Turvasähköpostin kautta klikkaamalla Vastaa tai Vastaa kaikille.
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Voit lähettää vastausviestisi vain lähettäjälle tai lähettäjälle sekä alkuperäisen viestin
vastaanottajille.
Kun klikkaat Vastaa kaikille, voit vielä erikseen valita, keille alkuperäisen viestin vastaanottajista
haluat vastausviestin lähettää.
Voit lisätä vastausviestiisi liitteitä.
Saat kuittauksen onnistuneesta viestin lähetyksestä. Voit tallentaa lähettämäsi viestin haluamaasi
paikkaan painamalla Tallenna.

Viestin lukitseminen salasanalla myöhempää käyttöä varten
Turvasähköpostiviesti lukittuu siihen selaimeen, jolla se ensimmäistä kertaa avataan. Jos haluat
lukea viestin myöhemmin uudelleen jollain toisella selaimella tai päätelaitteella tai jos useamman
henkilön pitää päästä avaamaan viesti, esimerkiksi yhteissähköpostista, viesti täytyy lukita
salasanalla.
Valitse uloskirjautuessa tunnistautumistavaksi Salasana ja määritä viestille ohjeiden mukainen
salasana.
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Kun haluat myöhemmin avata viestin uudelleen ja klikkaat Turvasähköpostista saamaasi linkkiä
viestiin, palvelu pyytää sinua syöttämään salasanan. Jos syötät salasanan riittävän monta kertaa
väärin, viesti lukittuu. Jos näin käy, ota yhteyttä viestin lähettäjään ja pyydä häntä lähettämään
viesti uudelleen.
Jos käytät yleisessä käytössä olevaa tietokonetta, muista tyhjentää selaimen välimuisti ja
historiatiedot ennen kuin suljet selaimen.
Sähköpostiosoitteen rekisteröinti turvasähköpostiviestin lähettämistä varten
Jos haluat lähettää Tulliin viestin Turvasähköpostin välityksellä, sinun täytyy rekisteröidä
sähköpostiosoitteesi palveluun. Näin varmistetaan, että sinulla on pääsy siihen
sähköpostiosoitteeseen, johon toivot Tullin vastaavan. Huom! Viestiin vastaaminen
turvasähköpostin kautta onnistuu ilman rekisteröitymistä.
Mene osoitteeseen https://turvaviesti.tulli.fi/.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään Lähettäjä ja paina Jatka.
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Rekisteröi sähköpostiosoitteesi ohjeiden mukaan. Jos sama osoite on jo rekisteröity, palvelu
huomauttaa siitä. Voit kuitenkin tilata tarvittaessa uuden linkin klikkaamalla Tilaa uusi linkki.
Kun rekisteröinti on onnistunut, saat sähköpostiisi viestin, joka sisältää linkin Tullin
turvasähköpostiin. Linkkiä klikkaamalla pääset suoraan viestin lähetyssivulle. Linkki on voimassa
30 vuorokautta.
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Viestin lähettäminen Turvasähköpostin kautta
Viestin lähetysikkunan kentässä Lähettäjä näkyy rekisteröimäsi sähköpostiosoite.
Kirjoita haluamasi Tullin sähköpostiosoite Vastaanottaja-kenttään tai valitse se osoitekirjasta.
Osoitekirjan sisältö muodostuu käytetyistä sähköpostiosoitteista.
-merkkiä klikkaamalla voit
lisätä viestille useita vastaanottajia. Palvelun kautta voit lähettää turvasähköpostia vain Tullin
sähköpostiosoitteisiin.

Voit lisätä viestiisi myös liitteitä. Kun viestisi on valmis, klikkaa Lähetä. Lähettämisen jälkeen saat
kuittauksen onnistuneesta viestin lähetyksestä.
Päätä istunto aina klikkaamalla Lopeta, jolloin kirjaudut ulos palvelusta.

Käyttöohjeet
Yleiset Turvasähköpostin käyttöohjeet ovat Kysymysmerkki-linkin

takana.

