
Pelastakaa Lapset salatun sähköpostin käyttö 

 

Miten voit lähettää salattua sähköpostia? 

Pelastakaa Lapset käyttämiin osoitteisiin voidaan lähettää tietoturvallisesti sähköpostia Internetistä 
seuraavasti: 

Mene osoitteeseen https://turvaposti.pelastakaalapset.fi/salaa 

Tämä osoite löytyy myös Pelastakaa Lapset ulkoisilta nettisivuilta: 

http://www.pelastakaalapset.fi/ota-yhteytta/laheta-salattua-sahkopostia/ 

 

 
 

Kirjoita toimiva sähköpostiosoite ja valitse ”Jatka”. 

Mikäli olet on jo rekisteröitynyt salauspalvelun käyttäjäksi, pääset kirjoittamaan salattua 
sähköpostia antamalla salasanasi. Huomioitavaa, että salasana ei vanhene koskaan. 

  

https://turvaposti.pelastakaalapset.fi/salaa
http://www.pelastakaalapset.fi/ota-yhteytta/laheta-salattua-sahkopostia/


Mikäli et ole rekisteröitynyt salauspalveluun, sinun pitää luoda itsellesi salasana. 

 

 
 

Anna etunimi, sukunimi ja salasana kaksi kertaa ja valitse ”Jatka”. 

Salasanan vaatimukset ovat: 

 

  



Rekisteröinnin jälkeen järjestelmä lähettää aktivointipyynnön antamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

 

 
 

Käy aktivoimassa tilisi, klikkaamalla sähköpostiin saapunutta linkkiä. 

Viestin sisältö on seuraavanlainen: 

Tili aktivoidaan tällä URL:llä.  Napsauttamalla seuraavaa linkkiä voit aktivoida tilin suojatun viestin 
lähettämistä varten: https://turvaposti.pelastakaalapset.fi/securereader/activate?token=xxxx. 
Huomautus: URL toimii vain kerran ja vanhentuu 30 minuutin kuluttua.  Jos aktivointi täytyy aloittaa 
alusta, URL pitää ensin alustaa uudelleen. 

Tämän jälkeen pääset lähettämään salattua sähköpostia.  

Voit lähettää salattua sähköpostia seuraaviin osoitteisiin: 

• pelastakaalapset.fi 
• savethechildren.fi 

 

  



Viestin lähettämisen jälkeen sinulla on kaksi vaihtoehtoa: ”Uusi viesti” tai ”Kirjaudu ulos”. 

 

 

 

Mikäli olet unohtanut salasanasi, voit vaihtaa salasanasi valitsemalla ”Unohtuiko salasana?”. 

 

 

 

Rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen tulee seuraavanlainen viesti.  

Tässä osoitteessa voit vaihtaa salasanan. Aseta uusi salasana salatun viestin lukemista varten 
napsauttamalla seuraavaa linkkiä: 
https://turvaposti.pelastakaalapset.fi/securereader/activate?token=xxxx.  Huomaa: Tätä osoitetta 
voi käyttää vain kerran, ja se vanhenee 30 minuutin kuluessa. 



Sait salatun sähköpostin, miten voit lukea viestin ja vastata siihen?  

Saadessasi salatun viestin, voit avata sen seuraavasti: 

1. Avaa viesti valitsemalla linkki ”Napsauta tästä” 

 

• Anna salasanasi ja pääset lukemaan viestin. 
 

 
2. Avaa viestin liite SecureMessageAtt.html 

Valitse ”Lue viesti napsauttamalla” ja pääset lukemaan viestin. 

 

 
 

Viesti on avattavissa linkistä ”Napsauta tästä” kahden vuorokauden sisällä. Tämän jälkeen viestin 
voi avata ainoastaan avaamalla liite SecureMessageAtt.html. Viesti ei tuhoudu tietyn ajan kuluttua. 

 

  



Miten löydän lisäohjeita? 

Salatussa sähköpostin viestissä on linkki Lisätietoja. Tämän avaamalla pääset lukemaan 
tarkempaa ohjeistusta salatun sähköpostin käyttöön. 

F-Securen laatimat Youtube ohjevideot löydät täältä: 

• Sait salatun sähköpostin, miten voit lukea viestin ja vastata siihen? 

http://www.youtube.com/watch?v=9c3efs-
Mg0Q&feature=plcp&context=C3cd9c74UDOEgsToPDskIMk-WDBl_ezZhJ3MEu9XNU 

• Unohdit salasanan salauspalveluun, miten voit vaihtaa salasanan? 

http://www.youtube.com/watch?v=mg3gVkUwhNA&feature=plcp&context=C3b6ca25UDOEgsToP
DskLYUTTroyxIWlKmra2MYng0 

• Miten voit lähettää salattua sähköpostia organisaatiolle, joka käyttää salauspalvelua? 

http://www.youtube.com/watch?v=5YChl5rQ4m4&feature=plcp&context=C303e8aeUDOEgsToPD
skJxuR5Ek-4chP2WH0gFT7Ab 
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