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Pelastakaa Lapset ry salatun sähköpostin ohje 

 

Salatun sähköpostin lähetys 

 

1. Mene selaimella osoitteeseen: https://secure.pelastakaalapset.fi  

 

 

 

Sinun ei tarvitse rekisteröityä järjestelmän käyttäjäksi, etkä myöskään tarvitse 
salasanaa, jotta voit lähettää salattua sähköpostia. 

Voit lähettää salattua sähköpostia Pelastakaa Lapset ry:lle, joiden sähköpostiosoite 
loppuu joko @pelastakaalapset.fi tai @savethechildren.fi. Muihin osoitteisiin lähetys ei 
ole mahdollista. 

- Lähettäjä kenttään oma sähköpostiosoitteesi 
- Vastaanottaja kenttään salatun sähköpostin vastaanottajan osoite 
- Tunniste kenttään näkyvissä oleva numerosarja (numerot vaihtuvat 

automaattisesti) esim. 834683 

Tällä pyritään estämään automaattisten roskapostien lähetys. 

2. Valitse Jatka 

https://secure.pelastakaalapset.fi/
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Kirjoita viesti ja tarvittaessa voit liittää tiedostoja. Viestin maksimikoko liitteineen on 
50 Mt. 

3. Valitse Lähetä 
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Saat vahvistuksen viestin lähettämisestä. 

 

 

Mikäli haluat, voit tulostaa tai tallentaa lähettämäsi viestin itsellesi. 

Tallenusvaihtoehdot ovat: 

 

 

4. Poistu valitsemalla Lopeta 
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Salatun sähköpostin vastaanotto 

 

Kun saat salattua sähköpostia, niin viesti näyttää tältä: 

 

 

1. Valitse Avaa viesti, jolloin salattu sähköpostiviesti aukeaa automaattisesti. 
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Viesti on luettavissa turvallisuussyistä maksimissaan 90 vuorokautta. Näet viestistä 
kuinka kauan viesti on vielä luettavissa. 90 vuorokauden jälkeen viesti poistuu 
palvelimelta, eikä ole enää palautettavissa. 

Tarvittaessa voit tulostaa tai tallentaa saamasi viestin itsellesi. 

Tallennusvaihtoehdot ovat: 

 

 

2. Voit lopettaa salatun sähköpostin käytön valitsemalla Kirjaudu ulos. 

Mikäli haluat avata äskeisen viestin uudelleen sinun tulee valita kahdesta 
vaihtoehdosta. 

- Eväste, tällöin viestin avaaminen onnistuu vain samalta laittelta ja samalta 
selaimelta, mitä käytit kun avasit viestin 1.kerran. 

- Salasana, tällöin voit määritellä itse haluamasi salasanan, jolloin viestin 
avaaminen onnistuu myös toiselta laitteelta. 
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Sinun pitää kuitenkin valita jompikumpi yllämaintuista vaihtoehdoista, jotta pääset 
kirjatumaan ulos järjestelmästä. 

3. Valitse tuon jälkeen OK 
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Saat vahvistuksen lopetuksesta sekä näet vielä koska kyseinen viesti poistuu 
palvelimelta. 

 

 

 

Muita huomioitavia asioita 

 

Poistuva sähköpostin salausjärjestelmä, joka löytyy osoitteesta 
https://turvaposti.pelastakaalapset.fi/salaa, poistuu osittain käytöstä 4.9.2019. 

Tämä tarkoittaa, että ko. järjestelmästä voi edelleen lukea olemassa olevia viestejä 
mutta uusia viestejä ei voi enää lähettää 4.9.2019 alkaen. Järjestelmä suljetaan 
lopullisesti 31.12.2019. 
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