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Sähköpostiosoite 

● Välttämätön sujuvassa elämässä
● Ilmaisen sähköpostin tarjoajat voivat lopettaa ilmaisen 

palvelun tai muuttaa maksulliseksi
● Joskus siis joutuu vaihtamaan sähköpostinsa mutta 

sähköpostin käyttämistä ei kukaan lopeta
○ @pp.inet.fi @luukku.com @welho.com @kolumbus.fi jne



Sähköpostin vaihto: syitä ja vaiheistus

● Oleva sähköposti loppuu
● Oleva sähköposti täyttyy roskapostista
● Oleva sähköposti liian pieni ilmaisena
● Olevan sähköpostin hinta nousee liian suureksi
● Oleva sähköpostitunnus liian hankala
● VAIHEET
● Olevasta sähköpostin tunnuksesta luopuminen hiipien
● Hallitusti sekä oikeiden lähettäjien että roskapostilähettäjien 

suhteen
● Vain uuden sähköpostiin käyttöön siirtyminen



Uuden sähköpostitunnuksen muoto

● etunimi.sukunimi selkein tai itsensä piilottamiseksi myös 
sekatunnus mahdollinen

● Harvinaisilla etu.suku yhdistelmillä syytä varata ilmaisista 
tunnuksista itselleen väärinkäytöstä välttämiseksi vaikka sitä ei 
aktiivisesti käytä (muista pitää esim. 6 kk välein aktiivisena)
○ @gmail.com @outlook.com @icloud.com @hotmail.com @iki.fi

● Yleisillä etu.suku yhdistelmillä ei suojausongelmaa, 
erottautuminen on ongelma

● Pääsähköpostissa selkein etu.suku@xxxxxx
● Jos tunnus jo käytössä, sitten suku.etu@ tai etu.X.suku@
● Toissijaisissa ive1958@



Sähköpostien edelleenohjaus, oleellinen & kätevä toiminne

● Edelleenohjaus (forwarding) sähköpostin tunnukselle kääntää viestit 
pääasialliseen sähköpostiisi

● Kaikki viestit tulevat sellaisenaan pääsähköpostin tunnukseen
● Luet kaikki viestisi pelkästään pääsähköpostin kautta
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etu.suku@hotmail.com
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etu.suku@gmail.com

etu.suku@pp.inet.fi

etu.suku@icloud.com

lähettäjät



Sähköposti vaihtamisen aloitus

● Ota tärkeimmät viestit talteen
○ Yleensä liitteitä kuten sopimuksia ja valokuvia sisältäviä viestejä

○ Kaikki viestit voi ottaa talteen mutta jälkeläiset eivät kiitä

○ Poista sitten, myös roskakorista

● Luo itsellesi arkistointi viesteille & liitteille poistuvasta ja 
uudessa sähköpostissa

● Laita edelleenohjaus päälle vanhaan sähköpostiin

■ Tekstimuotoinen ohje www.entersenior.fi > Opiskele_itse > 
Oppaita_eri_tilanteisiin … vaihtessasi sähköpostiosoitetta



Alkutilanne

● Sukulaiset, tuttavat, kaverit
● Yhdistykset, organisaatiot, viranomaiset
● Kauppaliikkeet ja yritykset
● Roskapostittajat
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etu.suku@pp.inet.fi

Käytössä oleva sähköposti, 
tämä korvautuu toisella sähköpostilla

Lähettäjät:



Sähköpostin tunnuksen vaihto, 1.vaihe
edelleenohjaus uuteen sähköpostiin

● Tee uusi sähköposti
● Tee edelleenohjaus (forwarding) olevalle sähköpostin tunnukselle uuteen 

sähköpostiin
● Kaikki viestit tulevat sellaisenaan uuteen sähköpostin tunnukseen
● Luet kaikki viestisi pelkästään uuden tunnuksen kautta (osa viesteistä voi 

mennä roskapostisuotimeen uudessa sähköpostissa)
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Sähköpostin tunnuksen vaihto, 2.vaihe
uuden sähköpostin tunnuksen käyttö

● Näet viestin lähetystiedoista viestin tulleen edelleenohjauksen kautta
● Kerro / muuta haluamillesi henkilöille ja organisaatioille uusi sähköposti
● ” Hei, nykyisin käytän sähköpostia etu.suku@gmail.com ” 
● Muuta kaikki vanhan sähköpostitunnuksen mukaiset kirjautumistunnukset kaikissa palveluissa
● Tarkasta noin viikottain aiempi tunnus jotta mikään olennainen viesti ei ole jäänyt tulematta 

perille uuteen spostiin
● Kun vastaat uudelta tunnukselta, uusi  tunnuksesi näkyy lähettäjänä ja tulee vastauksissa 

automaattisesti vastaanottajaksi
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Sähköpostin tunnuksen vaihto,  3.vaihe
aiemman sähköpostin tunnuksen lopetus

● Poista edelleenohjaus, kun aiempaan tunnukseen tulee vain roskapostia tai lopetat käytön
● Tarkasta noin kuukausittain aiempi tunnus jotta mikään olennainen viesti ei ole jäänyt 

aiempaan sähköpostiin
● Älä laita aiempaan tunnukseen poissaoloviestiksi mitään, täten roskapostilähettäjät eivät saa 

uutta tunnustasi
● Julkaise uusi tunnuksesi aina muodossa etu.suku ät gmail.com (riittävän moni ymmärtää: ät = 

@ mutta koneet huonosti)
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etu.suku@gmail.com

- Roskapostittajat

- Sukulaiset, tuttavat, kaverit
- Yhdistykset, organisaatiot, viranomaiset
- Kauppaliikkeet ja yritykset



Sähköpostin käyttöliittymä vastaan sähköposti
● Outlook™ ei ole outlook-sähköposti

○ Windows sovellus Outlook ™ sähköpostien käsittelyn erityisohjelma
○ Outlook ™:lla voi käsitellä useita eri sposteja yhtäaikaa

■ @outlook.com @gmail.com @pp.inet.fi @elisanet.fi @kolumbus.fi 
○ Mail-ohjelma Windows.ssa = kevyt Outlook™
○ Thunderbird-ohjelma vastaa Outlook™ mutta ilmainen, asennettava 

ohjelma (Win ja linux)
● Outlook ™ toimii (maksullinen noin 300 € )

○ Sujuva usean sähköpostin samanaikaiseen käyttöön
○ Erittäin hyvä pysyvään sähköpostin arkistointiin
○ Ongelmana kova lukkiutuminen tiettyyn tietokoneeseen

● Webmail_gmail mahdollistaa sähköpostin arkistoinnin



Sähköpostiosoitteiden käyttö

● Yksi pääsähköposti, hyvä ja itselleen helppo salasana
● Muita sähköposteja erilaisiin tarkoituksiin
● Viranomaisviestien vastaanottoon (www.suomi.fi)
● Mainostajien vastaanottoon
● Some-palvelu 1 …2 …3 …4 omat sähköpostit
● Muissa sähköposteissa voi olla jälleenlähettäminen viesteille 

pääsähköpostiin
● Pelkkä kääntö-sähköposti @iki.fi, nyt myös lähtevissä 

viestissä 



Kiitos!
Enter ry

www.entersenior.fi
info@entersenior.fi


