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Att skicka skyddad e-post: anvisning för kunder
Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till justitieministeriet och ämbetsverken via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaviesti.om.fi/). Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.
Om du skickar skyddad e-post till ämbetsverkets officiella e-postadress ska du i ämnesfältet, själva meddelandet och i bilagorna ange behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.). På detta sätt får
den som tar emot meddelandet information om vad ärendet gäller och vem som har skickat det och kan förmedla det till rätt person på ämbetsverket.
I den här anvisningen får du information om hur du ska göra för att skicka skyddad e-post till justitieministeriet och ämbetsverken på ministeriets ansvarsområde.
1. Gå till addressen https://turvaviesti.om.fi/. Skriv in din e-postadress i fältet Avsändare och klicka på
Fortsätt.

Postiosoite
Postadress

Käyntiosoite
Besöksadress

Puhelin
Telefon

Faksi
Fax

S-posti, internet
E-post, internet

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi
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2. Om du inte har skickat skyddad e-post under de senaste 30 dagarna ska du registrera dig i tjänsten.
Klicka på Registrera.

3. Du får ett meddelande om att registreringen lyckades. Till din e-postadress får du ett automatiskt
meddelande med en länk som du behöver för att skicka skyddad (krypterad) e-post. Öppna din epost.
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4. Öppna meddelandet du fått från tjänsten för skyddad e-post. I slutet av meddelandet finns en länk
som du kan använda för att skicka skyddad e-post. Klicka på länken (bilden nedan är från Gmail).

5. Lägg till mottagarens eller mottagarnas e-postadresser. Ange ämnet för meddelandet och skriv själva
meddelandet. Lägg till bilagor vid behov. När du är klar, klicka på Sänd. Den största tillåtna filstorleken för bilagor är 400Mb. Bilagan kan vid behov skickas som en komprimerad fil.
OBS! Du kan öka säkerheten av ett meddelande genom att använda sms-bekräftelse.
På detta sätt kan du säkerställa att meddelandet inte går till fel person t.ex. på grund av ett skrivfel.
När du använder sms-bekräftelse får mottagaren till sin mobiltelefon en PIN-kod som behövs för att
öppna e-postmeddelandet.
För att använda sms-bekräftelse ska du i slutet av mottagarens e-postadress skriva in hans eller hennes telefonnummer och ändelsen .sec, alltså ”.xxxxxxxxxx.sec”
(t.ex. ville.virkamies@om.fi.0501234567.sec).
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6. Efter att du har skickat meddelandet får du en bekräftelse på att sändningen lyckades.
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