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Valokuvan lähettäminen suojatulla sähköpostilla 

Valokuvan lähettäminen suojatulla sähköpostilla on ainoa tietoturvallinen tapa vastaanottaa asiakkaan 

lähettämä hänen hoitoonsa liittyvä valokuva, sillä valokuvan lähettäminen on sähköistä asiointia ja 

terveydenhuollossa sähköistä asiointia käytettäessä asiakas on vahvasti tunnistettava. Asiakkaan 

lähettäessä valokuvaa suojatulla sähköpostilla hän tunnistautuu vahvasti suomi.fi tunnistautumista 

käyttäen. 

Käyttöönotto: 

1) Yksikössä tulee määritellä ne henkilöt, ketkä valokuvia tulevat käsittelemään = avaavat tulevat 

sähköpostiviestit ja siirtävät kuvat potilastietojärjestelmään (Nealinkiin). 

 

2) Yksikkö tarvitsee yksikön yhteissähköpostiosoitteen, joka tilataan tarvittaessa Meitalta 

palvelupyynnöllä. Palvelupyynnössä tulee mainita ehdotus yhteissähköpostista sekä ne henkilöt, 

joille käyttöoikeus yhteissähköpostiin halutaan (eli vain ne ammattilaiset, jotka on määritelty 

valokuvien käsittelijöiksi. Sähköpostin nimeäminen terveysasemilla muotoa 

rantakylanterveysasema@siunsote.fi ja erikoissairaanhoidossa esim. lastenkeskus@siunsote.fi 

 

3) Kun yhteissähköposti on käytettävissä, pyydetään viestintää (viestinta@siunsote.fi) lisäämään 

suojatun sähköpostin lähettämiseen linkki verkkosivulle. Viestintä tarvitsee tarkan tiedon 

lisättävän yksikön nimestä, sekä, mille sivulle linkki halutaan. Tässä vaiheessa linkki tulee tälle 

sivulle: Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen - siunsote.fi. 

 

4) Viestintä ilmoittaa, kun yksikön suojatun sähköpostin lähettämiseen tarvittava linkki on lisätty 

verkkosivuille. Tämän jälkeen valokuvien lähetys suojatulla sähköpostilla asiakkaalta yksikön 

yhteissähköpostiin on mahdollista. 

 

5) Tiedottaminen yksikössä ja tarvittavien ammattilaisten kouluttaminen.  

 

mailto:rantakylanterveysasema@siunsote.fi
mailto:viestinta@siunsote.fi
https://www.siunsote.fi/ohje-suojatun-sahkopostin-lahettamiseen?inheritRedirect=true
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Valokuvan lähettäminen suojatulla sähköpostilla (ammattilainen)

 

 

Valokuvan 
lähettämisestä 

sopiminen

• Ammatilainen tunnistaa tarpeen valokuvan lähettämiselle asiakaskontaktin yhteydessä 
ja sopii tästä asiakkaan kanssa. Varmistettava, että asiakkaalla on vahvan 
tunnistautumisen väline käytettävissä.

• Tiedotetaan asiakasta hänelle lähetettävästi tekstiviestistä, jossa on linkki Siun soten 
verkkosivulle, josta asiakas pääsee lähettämään suojatun sähköpostin. HUOM! 
Tekstiviestilupa, kysy/tarkista mediatrin perustietodoista

• Asiakkaalle on kerrottava selkeästi, mihin yksikköön hänen tulee lähettää suojattu 
sähköposti sekä miten jatkohoito järjestetään.

Tekstiviestin 
lähettäminen

• Asiakkaalle lähetetään tekstiviesti käyttäen valmista tekstiviestipohjaa. Viestipohja esim. 
"Sinua on pyydetty lähettämään valokuva suojatulla sähköpostilla (yksikkö). Pääset 
lähettämään suojatun sähköpostin täältä https://www.siunsote.fi/ohje-suojatun-
sahkopostin-lahettamiseen?inheritRedirect=true" (teksiviestipohja käytettävissä 17.12. 
alkaen PTH ja ESH kannoissa).

Saapuneen 
sähköpostin 
avaaminen

• Yksikön ammattilainen, jolle on määritelty käyttöoikeus yksikön yhteissähköpostiin, avaa 
saapuneen viestin. Viesti avautuu normaalin viestin tapaan, salasanan asettamista ei 
vaadita missään vaiheessa. Yksikössä huolehdittava, että sähköposti katsotaan 
päivittäin=>sovittava kuka

• Saapuneessa viestissä näkyy viestin lähettäjän nimi ja henkilötunnus.

• HUOM! Saapuneeseen viestiin ei saa vastata sähköpostilla eikä viestiä saa välittää 
eteenpäin!

Saapuneen 
valokuvan 
käsittely

• Asiakkaan lähettämä valokuva tallentuu väliaikaisesti tietokoneelle. Valokuva on kuitenkin 
siirrettävä mahdollisimman pian Nearisiin ja poistettava latauksista. Myös saapunut 
sähköpostiviesti on poistettava.

• Varmista, että tallennat valokuvan oikean henkilön potilastietoihin. Mikäli suojattu 
sähköposti on tullut potilaan puolesta asioijalta, potilaan nimi ja henkilötunnus on kirjattu 
viestikenttään (mutta viestissä näkyy lähettäjän nimi ja henkilötunnus).

• Potilastietoihin on kirjattava, että valokuva on vastaanotottu suojatulla sähköpostilla ja 
mahdollinen puolesta-asiointi on mainittava myös.

• Siirrettyään valokuvan Nearisiin, ammattilainen varaa lääkärille (tai muulle 
ammattilaiselle) ajan valokuvan katsomista/jatkohoidon suunnittellua varten. Lääkäri on 
yhteydessä jatkohoidosta aiemmin asiakkaalle ilmoitetulla tavalla.
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Valokuvan lähettäminen suojatulla sähköpostilla (asiakas) 

1) Asiakas sopii valokuvan lähettämisestä ammattilaisen kanssa. 

 

2) Asiakas vastaanottaa tekstiviestin, jossa on linkki verkkosivulle, josta hän pääsee lähettämään 

suojatun sähköpostin. Viestin sisältö (saattaa muuttua vielä, viestipohjaa ei ole vielä luotu): Sinua 

on pyydetty lähettämään valokuva suojatulla sähköpostilla (yksikkö). Pääset lähettämään suojatun 

sähköpostin täältä Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen - siunsote.fi. 

 

3) Asiakas ottaa valokuvan. 

 

4) Asiakas menee puhelimen linkistä (tai kirjoittamalla linkin osoitteen tietokoneen selaimeen) 

verkkosivulle, josta pääsee lähettämään suojatun sähköpostin. 

 

5) Asiakas avaa suojatun sähköpostin linkin valitsemalla sivulla olevasta luettelosta yksikön, johon 

hänet on ohjeistettu valokuva lähettämään. 

 

 

6) Asiakas kirjoittaa lähettäjä kenttään sähköpostiosoitteensa ja valitsee ”jatka”. 

 
 

 

 

 

 

https://www.siunsote.fi/ohje-suojatun-sahkopostin-lahettamiseen?inheritRedirect=true
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7) Asiakas valitsee ”tunnistaudu”. 

 
 

8) Asiakas tunnistautuu palveluun valitsemalla haluamansa sähköisen tunnistautumisen välineen ja 

toimii saamiensa ohjeiden mukaisesti. Asiakas saa ilmoituksen onnistuneesta tunnistautumisesta ja 

valitsee ”jatka palveluun”. 
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9) Asiakas kirjoittaa viestikenttään viestin ja lisää valokuvan viestin liitteeksi kohdasta ”liitetiedostot”. 

Lopuksi asiakas valitsee ”Lähetä”. 

 
 

  


