Salatun sähköpostipalvelun käyttöohje
Lappeenrannan teknillinen yliopisto tarjoaa henkilökunnalle käyttöön salatun sähköpostipalvelun. Salattu
sähköposti on tarkoitettu käytettäväksi tilanteissa, joissa välitetään luottamuksellista(sensitiivistä) tietoa
sähköpostitse yliopistolta ulospäin. Luottamuksellista tietoa ovat esimerkiksi henkilötiedot, palkkatiedot,
sopimukset, opiskelutiedot. Viestin lähettäjän tulee tietää, milloin viesti on välitettävä salattuna.
Palvelu ei ole tarkoitettu yleiseen sähköpostiviestintään. Siihen on käytössä normaali sähköposti. Ennen
salatun viestin lähettämistä on hyvä tiedottaa vastaanottajaa. Mikäli vastaanottaja vastaanottaa salatun
viestin LUT palvelusta, tulee hänen ensimmäisellä kerralla rekisteröityä palvelun käyttäjäksi.
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Sähköpostiviestien salaaminen: sisäinen vs. ulkoinen viestintä
Yliopiston sisäisiä viestejä ei voi salata tämän palvelun avulla. Sisäiseen viestintään käytetään normaalia
sisäistä sähköpostiviestintää ja tarvittaessa sisäisen viestin liitteet voi salata käyttämällä 7-Zip ohjelmaa. 7Zip ohjelma on asennettu yliopiston henkilökunnan koneille ja se löytyy myös LUT Resources
etäkäyttöpalvelusta. 7-Zip ohjelman käyttöohje löytyy Intran tietoturvasivustolta. Microsoft Office
asiakirjojen (Word,Excel etc.) salaamiseen voi myös käyttää Officen sisäistä salausta. Samoin on mahdollista
käyttää Adobe Acrobat ohjelman sisäistä salausta pdf-tiedostoille.

Miten palvelu toimii?
Lähtevät viesti salataan yliopiston postipalvelimella ja välitetään vastaanottajalle viestin salattuna pdfliitteenä. Vastaanottajan tulee olla rekisteröitynyt yliopiston postipalvelimelle vastaanottaakseen salatun
viestin. Rekisteröityessään hän luo itselleen salasanan viestien avaamista varten. Huom! Viestien
salaaminen toimii vain ulospäin lähtevään postiin. Yliopiston sisäisiä viestejä ei voi salata tämän palvelun
avulla. Sisäiseen viestintään käytetään normaalia sisäistä sähköpostiviestintää ja tarvittaessa sisäisen viestin
liitteet voi salata käyttämällä 7-Zip ohjelmaa. 7-Zip ohjelma on asennettu yliopiston henkilökunnan koneille
ja se löytyy myös LUT Resources etäkäyttöpalvelusta. Microsoft Office asiakirjojen (Word,Excel etc.)
salaamiseen voi myös käyttää Officen sisäistä salausta.

Kuva: Salatun sähköpostin toiminta

1. Salatun viestin lähettäminen
Salatun viestin lähettäminen on helppoa. Viesti voidaan salata joko yliopiston sähköpostipalveluun
kytketyllä Outlook-asiakasohjelmalla, käyttämällä yliopiston Webmail-palvelua tai yliopiston
sähköpostipalveluun kytketyllä mobiililaitteella. Viesti lähetetään salattuna lisäämällä viestin
otsikkokenttään teksti SALATAAN: tai teksti ENCRYPT:

1.1 Viestin lähettäminen salattuna

Lisäämällä otsikkokenttään teksti SALATAAN: tai teksti ENCRYPT: saadaan viesti lähetettyä
salattuna. Myös viestin liite salataan.

1.2 Lähettäjän saamat järjestelmäviestit
Mikäli vastaanottaja ei ole rekisteröitynyt käyttäjäksi, lähettäjä saa ilmoituksen vastaanottajan
rekisteröitymisestä.

Lähettäjä saa ilmoituksen viestin salauksesta.

Ilmoitus tulee osoitteesta no-reply@lut.fi.

2. Salatun viestin vastaanottaminen
2.1 Vastaanottajan saamat viestit
Uusi vastaanottaja, joka ei ole vielä rekisteröitynyt LUT sähköpostin salauspalveluun, saa ensin
rekisteröintipyynnön. Rekisteröidyttyään palvelun käyttäjäksi, vastaanottaja voi vastaanottaa salattuja
viestejä LUT-sähköpostipalvelusta. Mikäli vastaanottaja ei rekisteröidy 20 päivän kuluessa, hänelle lähetetty
viesti poistetaan järjestelmästä. Vastaanottaja saa muistutuksen rekisteröitymisestä 5 päivän välein, ellei
ole sitä ennen rekisteröitynyt.

Vastaanottaja rekisteröityy uutena käyttäjänä palveluun. Hänen tulee asettaa salasana. Lisäksi
tulee vastata kahteen valinnaiseen kysymykseen salasanan palauttamista tai vaihtamista varten.

Rekisteröitymisen jälkeen vastaanottaja vastaanottaa salatun viestin.

Salattu viesti on pdf-liitteenä. Tallenna liite omalle koneellesi ja avaa liite käyttämällä Adobe
Acrobat Reader ohjelmaa. Liite tallentuu salattuna ja sen avaamiseksi tarvitaan salasana, joka
postipalveluun aiemmin luotiin rekisteröitymisen yhteydessä.

Acrobat Reader näyttää viestin sisällön ja mikäli salatussa viestissä oli liitteitä mukana, ne löytyvät
Attachments-osiosta.

Huom! Salatussa viestissä mukana olevat liitetiedostot eivät näy, mikäli avaat salatun pdf-liitteen
selaimella. Ne näkyvät ainoastaan avattaessa liite Acrobat Readerillä.
Jos tallennat salatun pdf-liitteen sisällä olevan liitetiedoston, ei se enää tallennu salattuna

2.2 Salattuun viestiin vastaaminen
Vastaanottaja voi vastata viestiin salatusti. Tällöin hän käyttää Reply/Reply All toimintoa. Hän kirjautuu
viestiportaaliin ja lähettää viestin sieltä.

Vastaukseen voi myös lisätä liitetiedostoja ja lähettää itselleen salatun kopion viestistä.
Vastaanottaja voi myös käyttää postiohjelmansa omaa reply-toimintoa, mikäli ei ole tarvetta vastata
salatusti.

3. Unohtunut salasana
Käyttäjä voi joko palauttaa unohtuneen salasanan tai vaihtaa uuden salasanan. Mikäli käyttäjä luo uuden
salasanan, ei mikään aiemmalla salasanalla salattu viesti tai liite aukea uudella salasanalla. Tämän vuoksi
salasanan palauttaminen saattaa olla parempi vaihtoehto. Toki salasana on syytä ajoittain vaihtaa.
Palauttaakseen tai vaihtaakseen salasanansa käyttäjän tulee muistaa rekisteröitymisen yhteydessä
antamansa vastaukset valitsemiinsa kysymyksiin.
Valitsemalla saamastaan viestistä linkin: If you've forgotten your password, you can reset or recover it here.
pääsee käyttäjä tilaamaan uuden salasanan tai salasanan palautuksen.

Käyttäjä saa viestin, jonka linkistä pääsee uusimaan tai palauttamaan salasanan.

Vastaamalla oikein annettuihin kysymyksiin, saa käyttäjä salatun viestin joka sisältää palautettavan
salasanan. Viestin avaamista varten käyttäjä saa kertakäyttöisen salasanan.

Jos et pysty resetoimaan tai palauttamaan salasanaasi, ota yhteyttä LUT Helpdeskiin. Järjestelmän
pääkäyttäjä voi tällöin lähettää uuden rekisteröintipyynnön.

