
SuomiCom-sähköpostiasetukset Microsoft Outlook 2013

Nämä ohjeet on suunnattu Microsoft Outlook 2013 -ohjelmalle, mutta ohje todennäköisesti toimii 
suuntaa-antavana myös vanhemmille versioille.

1.a. Mikäli Outlookissa on jo olemassa oleva sähköpostitili, voit luoda uuden tilin 
valitsemalla valikkonauhasta kohdan Tiedosto ja avautuvasta Tilin tiedot ikkunasta 
Lisää tili.
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1.b. Jos Outlookissa ei ole jo olemassa olevaa sähköpostitiliä, täytyy sellainen luoda 
ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä. Jatka tervetuloa-ikkunasta eteenpäin 
valitsemalla Seuraava.

Vastaa kysymykseen ”Haluatko määrittää Outlookin yhdistämään sähköpostitilin?” 
Kyllä ja paina Seuraava.
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2. Valitse vaihtoehto Määritä manuaalisesti tai lisää palvelintyyppejä ja paina Seuraava.

3. Valitse vaihtoehto POP tai IMAP ja paina Seuraava.
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4. Syötä oma nimesi ja sähköpostiosoitteesi niille varattuihin kenttiin. Voit valita tilin  
tyypiksi joko IMAP tai POP3. Mikäli käytät sähköpostitiliäsi myös toisella 
tietokoneella/laitteella tai luet sähköpostiasi SuomiComin Webmailissa, valitse IMAP. 
Aseta sekä Saapuvan postin palvelimeksi että Lähtevän postin palvelimeksi (SMTP) 
mail.suomicom.fi. Syötä käyttäjätunnuksesi Käyttäjänimi-kenttään ja salasanasi 
Salasana-kenttään. Rastita valinta Vaadi suojattua salasanan vahvistusta (Secure  
Password Authentication) kirjauduttaessa. Paina Lisää asetuksia...-painiketta.
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5. Avautuvasta Internet-sähköpostin asetukset -ruudusta valitse Lähtevän postin  
palvelin -välilehti. Rastita valinta Lähtevän postin palvelin (SMTP) edellyttää  
käyttöoikeuden tarkistusta sekä valinta Käytä samoja asetuksia kuin saapuvan postin  
palvelimessa. Siirry tämän jälkeen Lisäasetukset-välilehdelle.

HUOM! Mikäli haluat käyttää erityistapauksessa lähtevän postin palvelinta ilman 
autentikaatiota (käyttäjän todennus), voit jättää Lähtevän postin palvelin 
(SMTP) edellyttää käyttöoikeuden tarkistusta -valinnan rastittamatta. Tällä 
asetuksella voit lähettää sähköpostia ainoastaan SuomiComin verkosta.
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6. Aseta sekä Saapuvan postin palvelin (IMAP/POP3) että Lähtevän postin palvelin  
(SMTP) käyttämään SSL-suojausta valitsemalla kyseinen asetus Käytä salattua  
yhteyttä -vetovalikoista (POP3 tapauksessa rastita valinta Tämä palvelin edellyttää  
salattua yhteyttä (SSL)). Tarkista että palvelimien porttinumerot on asetettu tämän 
jälkeen oikein (IMAP 993, POP3 995 ja SMTP 465). Poistu valikosta valitsemalla OK.

HUOM! Mikäli erityistapauksessa et halua käyttää salausta lähtevässä postissa, voit 
valita Käytä salattua yhteyttä -asetukseen Ei mitään. Muuta tällöin 
palvelimen porttinumeroksi myös 25. Tällä asetuksella voit lähettää 
sähköpostia ainoastaan SuomiComin verkosta.

7. Jatka seuraavaan vaiheeseen painamalla aiemmasta Lisää tili -ikkunasta Seuraava.
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8. Outlook tarkistaa juuri luomasi sähköpostitiliasetukset ja lähettää testiviestin 
osoitteeseesi. Testin onnistuttua voit sulkea ikkunan painamalla Sulje.

9. Sähköpostitili on nyt luotu! Poistu asetuksista painamalla Valmis.
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