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KÄYTTÖOHJE SALATUN SÄHKÖPOSTIN LÄHETTÄMISEEN
Salatun sähköpostin lähettäminen on mahdollista F-securen laajennuksen avulla. Ominaisuus mahdollistaa
turvallisen sähköpostin lähettämisen organisaation ulkopuolelle ja mahdollistaa myös organisaation
ulkopuolisen lähettää salattua postia VSSHP:n käyttäjille. Salattua postia pystyy lähettämään työasemilla
olevalla Outlook ohjelmalla ja Outlook Web sovelluksella, joka toimii selaimella sekä mobiililaitteen
sähköposti sovelluksella.
Salatun sähköpostin salaaminen tapahtuu vasta postin siirtyessä VSSHP:n ulkopuolelle. VSSHP:n sisäinen
sähköposti on jo valmiiksi salattua, joten erikseen salattua sähköpostia ei pysty sisäisesti lähettämään.
SALATUN SÄHKÖPOSTIN LÄHETTÄMINEN OUTLOOK OHJELMALLA
Aloita uusi sähköposti ja kirjoita viesti normaalisti. Lähetä salattava viesti painamalla ”Lähetä Salattuna”
nappia.

Mikäli Outlook laajennusosaa ei ole asennettu, kirjoita Aihe –kentän alkuun *salaa* ja aihe. Lähetä viesti
painamalla ”Lähetä” – nappia. Tätä ominaisuutta voi käyttää myös Outlook WebMailia tai Mobilemailia
käyttäessä.
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SALATUN SÄHKÖPOSTIN AVAAMINEN
Vastaanottajalle tulee alla oleva ilmoitus salatun sähköpostin saapumisesta. ”Paina tästä” -linkistä pääsee
lukemaan viestin. Mikäli vastaanottaja saa ensimmäistä kertaa salattua postia VSSHP:sta, hänen pitää
rekisteröityä lukemista varten.
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ORGANISAATION ULKOPUOLELTA SALATUN SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖÖNOTTO JA
LÄHETTÄMINEN
Mikäli organisaation ulkopuolinen haluaa lähettää salattua postia VSSHP:n käyttäjälle, on lähettäjän
ensimmäisellä kerralla rekisteröidyttävä. Jatkossa posteja voi lukea ja lähettää luoduilla tunnuksilla.
Rekisteröityminen ja viestien kirjoitus tapahtuu osoitteessa: https://securemail.mednet.fi/encrypt
Email Address kohtaan tulee laittaa sähköpostiosoitteesi. (HUOM. sähköpostin käyttäjä on organisaation
ulkopuolinen henkilö tässä kohtaa)

Täytä Registration kohtaan pyydetyt tiedot ja luo salasana. Lopuksi paina Continue.
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Rekisteröitymisen jälkeen annettuun sähköpostiin tulee aktivointi –linkki
Tili aktivoidaan saadulla URL:llä. Napsauttamalla URL linkkiä voit aktivoida tilin suojatun viestin
lähettämistä varten.
Huomautus: URL toimii vain kerran ja vanhentuu 30 minuutin kuluttua.

Aktivoinnin jälkeen salattu sähköposti on valmis käytettäväksi.

Kun viesti on kirjoitettu ja lopuksi painat Send niin tulee ilmoitus, että viesti lähtenyt.
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