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Asennus ja käyttöönotto
Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman asennukseen, käyttöönottoon ja tehokkaaseen

hallintaan. Käyttöopas sisältää kaiken tarvittavan tiedon, mitä peruskäyttäjä tarvitsee asentaakseen ohjelman
itsenäisesti ja ottaakseen sen käyttöönsä hallitusti.

Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Ajantasainen versio tästä ja muista oppaista löytyy osoitteesta

www.nettitieto.fi/tuki

Sinulla tulee olla tiedossa tunnus, salasana ja sähköpostiosoite, jotta pystyt toimimaan tämän ohjeen mukaan. Saat nämä
tiedot erillisestä NettiTieto Oy:n viestistä.
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1. Johdanto

Nettitiedon sähköposti on käytettävissä selaimella osoitteessa webmail.nettitieto.fi. Webmail on kätevä 
tapa tarkistaa sähköpostit esimerkiksi matkalla tai yleisellä päättellä, sillä se on aina ajantasalla ja toimii 
suoraan selaimessa ilman erillisten ohjelmien asennusta.

Kuitenkin etenkin päivittäisessä käytössä omalla tietokoneella on kätevämpää käyttää erillistä 
sähköpostiohjelmaa kuin kirjautua joka kerta erikseen selaimella Webmailiin.

Tässä ohjeessa neuvotaan Mozilla Thunderbirdin asennus tietokoneelle ja opastetaan sen käytössä.

2. Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman esittely

Mozilla Thunderbird on suosittu sähköpostiohjelma, joka on ladattavissa tietokoneelle ilmaiseksi. Se on 
hyvin monipuolinen ja helppokäyttöinen ohjelma, jolla onnistuu niin sähköpostin lähetys kuin 
vastaanottaminenkin. 

Lisäksi siinä on tehokkaat hakutoiminnot ja se tukee myös viestien arkistointia, osoitekirjoja ja 
liitetiedostojen lähetystä. Ohjelma on saatavana suomenkielisenä.
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2.1 Mozilla Thunderbirdin lataaminen

Mozilla Thunderbird ei tule oletuksena tietokoneen mukana. Ladataksesi ohjelman siirry selaimellasi 
osoitteeseen https://www.mozilla.org/fi/thunderbird/?flang=fi

Klikkaa vihreää Thunderbird – Lataa ilmaiseksi -painiketta aloittaaksesi latauksen. 

Selain ilmoittaa kun lataus on valmis.
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2.2 Mozilla Thunderbirdin asentaminen

Avaa lataamasi tiedosto käynnistääksesi asennusohjelman. Voit tehdä tämän joko suoraan selaimestasi tai 
tuplaklikkaamalla tiedostoa latauskansiostasi.

Odota rauhassa, että asennusohjelma purkaa kaikki tarvittavat tiedostot. Tähän menee hetki.

Jos käyttäjätilien valvonta kysyy, sallitko ohjelman tehdä muutoksia tietokoneeseesi – vastaa kyllä.
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Asennusohjelma käynnistyy. Ennen varsinaista asennusta kerrotaan, että asennusohjelma asentaa Mozilla 
Thunderbirdin tietokoneelle ja kehoittaa sulkemaan kaikki muut avoimet ohjelmat asennuksen ajaksi, jotta 
tietokonetta ei tarvitsisi uudelleenkäynnistää asennuksen päätteeksi.

Jatka itse asennukseen painamalla Seuraava >
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Seuraavassa vaiheessa kysytään asennusvaihtoehtoa. Valitse Oletus, sillä se sisältää kaiken tarvittavan 
päivittäistä käyttöä ajatellen. Mukautettu asennus on tarkoitettu vain edistyneille käyttäjille.

Jos haluat käyttää Thunderbirdiä tietokoneesi oletussähköpostiohjelmana, ruksi myös valinta Aseta 
Thunderbird järjestelmän oletussähköpostiohjelmaksi. Tämä on totta erityisesti, jos Mozilla Thunderbird 
on tietokoneen ensimmäinen (ainoa) sähköpostiohjelma. Voit toki muuttaa tätä valintaa myös myöhemmin.

Jatka painamalla Seuraava >
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Yhteenveto-vaiheessa ohjelma kertoo seuraavaksi suorittavansa asennustoimenpiteet. Näitä ei tarvitse 
muuttaa, joten aloitetaan Mozilla Thunderbirdin asennus painamalla Asenna.
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Mozilla Thunderbirdiä asennetaan tietokoneelle. Odota rauhassa, tässä menee hetki. Ohjelma ilmoittaa kun 
asennus on valmis.
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Mozilla Thunderbirdin asennus on valmis. Poistu asennusohjelmasta valitsemalla Valmis.
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3. Sähköpostitilien luominen

Sähköpostitilien luominen Mozilla Thunderbirdissä riippuu siitä, onko kyseessä uusi asennus, määritetäänkö 
ensimmäistä tiliä vai halutaanko ohjelmaan lisätä esimerkiksi toinen tili.

Käytämme esimerkeissä nimeä Matti Meikeläinen ja verkkotunnuksena omadomain.fi:tä. Vaihda tunnukset 
ja osoitteet vastaamaan omaa ympäristöäsi.

3.1 Ensimmäisen uuden sähköpostitilin luominen

Käynnistä Mozilla Thunderbird joko työpöydän pikakuvakkeesta ja käynnistä-valikon kautta.

Lisätäksesi uuden sähköpostitilin Mozilla Thunderbirdiin, valitse aloitussivulta Tilit → Luo uusi tili → 
Sähköposti (yllä olevan kuvan mukaisesti).
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Avautuu Tervetuloa Thunderbirdin käyttäjäksi -ikkuna. Tässä tarjotaan mahdollisuutta hankkia uusi 
sähköpostiosoite Thunderbirdin yhteistyökumppaneiden kautta, mutta ohitetaan tämä ja käytetään 
olemassa olevaa osoitetta.

Paina Ohita tämä kohta ja käytä olemassa olevaa osoitetta.
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Aloita sähköpostitilin asennus syöttämällä ensin sen perustiedot.

Nimi -kenttään tulee nimesi muille näkyvässä muodossa. Tämä näkyy mm. vastaanottajalle lähettämissäsi 
viesteissä. Käytä sellaista nimeä, josta vastaanottaja tunnistaa sinut helposti.

Sähköpostiosoite -kenttään tulee tilisi sähköpostiosoite muodossa tunnus@omadomain.fi. Käytä 
sähköpostiosoitteen domainina yrityksen omaa verkkotunnusta.

Salasana -kenttään tulee tilisi salasana. Laittamalla ruksin Tallenna salasana -kohtaan, et tarvitse täyttää 
salasanaasi joka kerta uudelleen, kun tarkistat sähköpostisi tai lähetät viestin. Käytä tätä valintaa vain 
tietokoneilla, jotka ovat omassa käytössäsi.

Jatketaan eteenpäin painamalla Jatka.

NettiTieto Oy

Asiakastuk i :  0200 19111 (1 ,95€/min)    / /    apua@nett i t ie to . f i  ( i lmainen)

www.nett i t ieto . f i  

13

mailto:tunnus@omadomain.fi


    /    Thunderbirdin asennus ja käyttöönotto

Thunderbird ilmoittaa löytäneensä toimivat asetukset. Pidetään valinta IMAP (etäkansiot) -kohdassa, mutta
muokataan hieman määrityksiä painamalla Muokkaa asetuksia.

NettiTieto Oy

Asiakastuk i :  0200 19111 (1 ,95€/min)    / /    apua@nett i t ie to . f i  ( i lmainen)

www.nett i t ieto . f i  

14



    /    Thunderbirdin asennus ja käyttöönotto

Täydennä tiedot yllä olevan kuvan mukaisesti.

Vaihdetaan saapuvan sähköpostin portiksi 993. Vaihdetaan myös lähtevän postin portiksi 465. Tee 
muutokset pudostusvalikoista.

Vaihdetaan molempien palvelimien SSL-salauksen tyypiksi SSL/TLS. Tee muutos pudotusvalikosta.

Korjataan saapuvan sähköpostipalvelimen osoite muotoon pop.nettitieto.fi. Käytä tätä osoitetta 
riippumatta siitä, onko tilin tyyppi POP vai IMAP.

Korjataan lähtevän sähköpostipalvelimen osoite muotoon smtp.nettitieto.fi

Vaihdetaan Käyttäjätunnus kohtaan käyttäjänimi oikeassa muodossa. Nettitiedon sähköpostien 
käyttäjätunnukset ovat muotoa tunnus_omadomain_fi, jossa omadomain tarkoittaa yrityksen omaa 
verkkotunnusta. Huomaa alaviivat pisteiden sijasta. Korjaa molempiin merkittyihin kenttiin tunnukset 
oikeassa muodossa.

Suoritettuasi muutokset, paina ensin Testaa asetuksia uudelleen. Jos olet antanut kaikki tiedot oikein, 
Valmis-painikkeen tulisi olla käytettävissä. Viimeistele tilin asennus valitsemalla Valmis.
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Sähköpostitili on nyt määritetty Mozilla Thunderbirdiin. Voit jatkossa lukea ja lähettää sähköpostia suoraan 
ohjelmasta.

Tilin asennus on valmis. Voit lisätä myös allekirjoituksia, vaihtaa muita asetuksia ja mukauttaa ohjelman 
toimintaa Thunderbirdin asetuksista. Katso kohta 5. Thunderbirdin asetukset
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3.2 Tilien lisäys jälkikäteen

Ensimmäinen tili määritetään Thunderbirdiin edellä olevan ohjeen mukaisesti. Jos tilejä haluaa myöhemmin
lisätä, se tapahtuu seuraavasti.

Napsauta oikeasta yläkulmasta löytyvää valikko-kuvaketta (kts. Nuoli).

Valitse avautuvasta pudotusvalikosta Asetukset ja edelleen Tilien asetukset.
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Avautuvasta ikkunasta löydät Tilitoiminnot-pudotusvalikon, jonka alta löydät valinnat uusien tilien 
lisäämiseksi.
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Pääsemme jälleen tuttuun näkymään, jonka kautta voi luoda uuden tilin samaan tapaan kuin kuvasimme jo 
aiemmin kohdassa 3.1 Ensimmäisen uuden sähköpostitilin luominen.
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4. Uuden ja vanhan sähköpostitilin synkronointi

Tämä vaihe koskee etenkin heitä, jotka ovat vaihtaneet sähköpostipalvelunsa joltakin toiselta operaattorilta 
NettiTiedolle. Tässä tapauksessa entisen postilaatikon tarkistus tulisi lopettaa ja viestit tuoda aiemman 
palveluntarjoajan palvelimilta NettiTiedon palvelimille.

4.1 Entisen sähköpostilaatikon tarkistuksen lopettaminen

Kun otat uuden postilaatikon käyttöön, haluat ehkä samalla lopettaa entisen sähköpostiosoitteesi viestien 
tarkistuksen. Tämä on totta etenkin, mikäli kyseinen tili ei ole enää toiminnassa sillä tällöin vältytään turhilta
(vaarattomilta) virheilmoituksilta.

Postilaatikossa jo olevat viestit voidaan säästää, joten niihin pääsee vielä tarvittaessa palaamaan 
jatkossakin.

Sähköpostiosoitteen uusien viestien tarkistus voidaan lopettaa seuraavasti.
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Klikkaa vasemmassa kansionäkymässä hiiren oikealla painikkeella sähköpostiosoitetta, jonka viestien 
tarkistuksen haluat lopettaa. Valitse avautuvasta valikosta Asetukset.
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Avautuu valitsemasi tilin asetukset. Siirry vasemman reunan valikosta Palvelimen asetukset -välilehdelle. 
Poista täpät kohdista Tarkista saapunut posti käynnistyksen yhteydessä ja Hae uusia viestejä 10 minuutin 
välein. Tallenna muutokset painamalla OK.

Valitun tilin sähköposteja ei enää tarkisteta ohjelman toimesta. Jo vastaanotetut viestit löydät tilin alta 
edelleen normaalisti.
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4.2 Viestien tuominen palvelimelta toiselle

Jos viestit halutaan tuoda entisen operaattorin palvelimilta NettiTiedon palvelimille, helpointa on kopioida 
viestit ensin Thunderbirdin paikallisiin kansioihin, josta ne taas sitten voidaan siirtää uudelle palvelimelle.

Tämä tehdään seuraavasti.

Luodaan ensin uusi paikallinen kansio. Klikkaa vasemmassa kansionäkymässä hiiren oikealla painikkeella 
Paikalliset kansiot ja valitse Uusi kansio.
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Anna uudelle kansiolle nimi. Jos tähän kansioon on tarkoitus 
tuoda vanhasta postilaatikostasi esimerkiksi kaikki saapuneet 
viestit, nimeä kansio Saapuneet (kuten esimerkissämme). 
Voit halutessasi luoda myös lähetetyille viesteille oman 
kansion samaan tapaan, vaikkapa nimellä Lähetetyt.

Tehdään tästä alikansio hakemistolle Paikalliset kansiot (joka 
onkin jo valittuna) ja luodaan kansio painamalla Luo kansio.

Siirry vanhan postilaatikkosi Saapuneet-kansioon. Valitse hiirellä kaikki viestit, jotka haluat kopioida 
palvelimelta juuri luomaamme paikalliseen Saapuneet-kansioon. Voit valita useita viestejä ctrl- ja shift 
-näppäinten avulla. Jos haluat kopioida koko Saapuneet-kansion sisällön, merkitse kaikki viestit kopioitavaksi
näppäinyhdistelmällä ctrl + A.

Kun viestit on valittu, ne näkyvät sinisellä korostettuna (kuten ylläolevassa kuvassa). Klikkaa hiiren oikealla 
painikkeella minkä tahansa valitun viestin kohdalla ja saat ylläolevan kuvan kaltaisen valikon esiin. Valitse 
valikosta Kopioi kansioon → Paikalliset kansiot → Saapuneet.

Voit tehdä saman myös lähetetyille viesteille. Mene vain ensin vanhan postilaatikkosi lähetetyt-kansioon, 
valitse kopioitavat viestit edellisen ohjeen mukaan ja valitse Kopion kansioon → Paikalliset kansiot → 
Lähetetyt.

Valitut viestit on nyt kopioitu Thunderbirdin paikalliseen kansioon.
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Kun haluat viedä kopioidut viestit paikallisesta kansiosta NettiTiedon sähköpostipalvelimelle, toimi 
seuraavasti.

Siirry paikalliseen Saapuneet-kansioon, jonka juuri äsken loimme. Valitse hiirellä kaikki viestit, jotka haluat 
kopioida paikallisesta kansiosta uuden palvelimen Saapuneet-kansioon. Voit valita useita viestejä ctrl- ja 
shift -näppäinten avulla. Jos haluat kopioida koko paikallisen Saapuneet-kansion sisällön, merkitse kaikki 
viestit kopioitavaksi näppäinyhdistelmällä ctrl + A.

Kun viestit on valittu, ne näkyvät sinisellä korostettuna (kuten ylläolevassa kuvassa). Klikkaa hiiren oikealla 
painikkeella minkä tahansa valitun viestin kohdalla ja saat ylläolevan kuvan kaltaisen valikon esiin. Valitse 
valikosta Kopioi kansioon → <Uusi sähköpostitilisi, jonka aiemmin loimme> (esimerkissämme 
matti.meikelainen@omadomain.fi) → Saapuneet.

Valitut viestit on nyt kopioitu paikallisesta kansiosta uudelle palvelimelle.
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5. Thunderbirdin asetukset

Mozilla Thunderbirdissä on kahdenlaisia asetuksia – 
asetukset ja tiliasetukset. 

Molempiin asetuksiin pääset ohjelman oikean
yläkulman valikkokuvakkeesta.
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Asetuksissa voidaan määrittää ohjelman yleisiä asetuksia mm. käyttöliittymän, äänimerkkien, viestien 
ulkoasun, muodon ja priorisoinnin, turvallisuuden ja liitetiedostojen suhteen. Asetusten kautta voidaan siis 
hallita ohjelman yleistä toimintaa –  sähköpostitileistä riippumatta.
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Tiliasetuksissa voidaan lisätä, muokata ja poistaa mm. sähköposti-, pikaviesti- ja syötetilejä ja hallita 
ohjelman toimintaa tilikohtaisesti. Muokattaviin asetuksiin kuuluvat mm. palvelinten määritykset, 
automaattisen viestien tarkistuksen aikavälit, kansiorakenne, viestirakenne ja allekirjoitukset, roskaposti- ja 
synkronointi-asetukset. Lisäksi voidaan määrittää vastaanottokuittauksia ja digitaalisia allekirjoituksia.

Vasemmasta valikosta valitaan tili, jonne muutokset halutaan tehdä. Asetukset on jaettu välilehdille 
kategorioittain, niiden tyypin mukaan.

Varsinaiset tilien luonnit ja poistot löytyvät Tilitoiminnot-painikkeen alta.
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6. Sähköpostiviestien tallentaminen omalle tietokoneelle

Sähköpostien lukemiseen voi käyttää joko tietokoneelle asennettua sähköpostiohjelmaa, kuten tässä 
ohjeessa käsiteltävä Mozilla Thunderbird tai ne voi lukea myös millä tahansa nykyaikaisella selaimella 
Webmailissa.

Webmailissa viestejä käsitellään kuitenkin aina palvelimelta, joten jos viestit haluaa tallentaa oman 
tietokoneensa kiintolevylle – se täytyy tehdä erillistä sähköpostiohjelmaa käyttämällä.

Mikäli olet jo käyttänyt sähköpostiohjelmaa, viestisi saattavat jo olla tallessa tietokoneellasi. Tilanne riippuu 
aiemmin määritetyistä tilin asetuksista, joissa sähköpostipalvelimen tyyppi ratkaisee. Käytettäviä tilityyppejä
on kaksi – IMAP ja POP. Jotta sähköpostit tallentuisivat omalle tietokoneelle, on tilityypin oltava POP. Jos 
tilityyppinä käytetään IMAP, sähköpostiviestit sijaitsevat palveluntarjoajan palvelimella ja ne on 
tallennettava omalle koneelle erikseen.

6.1 Tilityypin tarkastaminen

Määritetyllä tilityypillä on oleellinen merkitys siihen, miten ohjelmat käsittelevät sähköpostiviestejä.

Voit tarkastaa tilisi käytössä olevan palvelintyypin seuraavasti.

NettiTieto Oy

Asiakastuk i :  0200 19111 (1 ,95€/min)    / /    apua@nett i t ie to . f i  ( i lmainen)

www.nett i t ieto . f i  

29



    /    Thunderbirdin asennus ja käyttöönotto

Napsauta oikeasta yläkulmasta löytyvää valikko-kuvaketta (kts. Nuoli). Valitse avautuvasta pudotusvalikosta 
Asetukset ja edelleen Tilien asetukset.
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Vaihtoehtoisesti pääset samaan valikkoon myös klikkaamalla hiiren oikealla painikkeella 
sähköpostiosoitettasi vasemmassa kansionäkymässä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Asetukset.
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Tämän jälkeen avautuu Tilin Asetukset -ikkuna. Valitse vasemman laidan Tilitoiminnot -valikosta 
tarkasteltava sähköpostitili ja sen alta Palvelimen asetukset. Näkymän pitäisi näyttää nyt samalta kuin yllä 
olevassa kuvassa.

Tarkista Palvelimen Asetukset -välilehden ensimmäinen arvo – Palvelintyyppi (merkitty punaisella). Tämä 
ilmaisee käytettävän sähköpostipalvelimen tyypin. Tyyppi on joko POP tai IMAP.  IMAP käsittelee viestejä 
suoraan palvelimelta, POP puolestaan tallentaa viestit itse koneelle.

Huomaa, että et voi vaihtaa tilin tyyppiä enää sähköpostitilin luonnin jälkeen, joten jos tarvitset tehdä 
muutoksia tähän asetukseen – tili on luotava uudelleen.
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6.2 Viestien tallentaminen kiintolevylle

Mikäli tilityyppinä on käytössä POP, sähköpostit on jo tallennettu sähköpostiohjelman hakemistoon omalle 
koneelle. Mikäli kuitenkin viestit haluaa tallentaa johonkin itselle selvempään kansioon, on tämä 
mahdollista sähköpostiohjelmissa seuraavalla tavalla.

Sähköpostien tallentaminen tietokoneelle aloitetaan valitsemalla tallennettavat viestit. Voit valita viestejä 
yksittäin tai useampi kerralla. Useamman viestin valinta onnistuu ctrl ja shift -näppäinten ja hiiren avulla. 
Kaikki viestit voidaan valita helposti näppäinyhdistelmällä ctrl + A.

Valitut viestit näkyvät sinertävällä väripohjalla. Klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä minkä tahansa 
valitun viestin kohdalla, saat näkyviin oheisen kuvan kaltaisen valikon josta voit tallentaa valitut viestit 
painamalla Tallenna nimellä.
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Avautuva ikkuna pyytää valitsemaan kansion johon tallentaa valitut viestit. Valitse haluamasi 
tallennuskansio korostamalla valinta kuten kuvassa tai luo tarvittaessa uusi. Esimerkissä luotiin uusi kansio 
Sähköpostit Tiedostot-kansion alle, johon valitut viestit tallennettiin.
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Paina Valitse kansio valitaksesi kansion ja tallentaaksesi valitsemasi viestit tähän kansioon.

Sähköpostit on nyt tallennettu valittuun kansioon.
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7. Viestien poistaminen palvelimelta

Kun viestit on tallennettu tietokoneen kiintolevylle, voidaan postilaatikon tilaa vapauttaa poistamalla 
viestejä itse palvelimelta. Huomaa että jos käytät IMAP-protokollaa, viestit poistetaan suoraan palvelimelta 
tallentamatta niitä tietokoneelle. POP-protokollaa käytettäessä viestit ladataan aina tietokoneelle 
sähköpostiohjelman omaan hakemistoon, eikä niiden poistaminen poista viestejä itse palvelimelta. Tällöin 
niiden poistaminen pitää tehdä joko Webmailin kautta tai vaihtamalla käyttämään IMAP-protokollaa.

Tilityypin ollessa IMAP, viestit voidaan poistaa palvelimelta seuraavasti.

Merkitse poistettavat viestit hiirellä (korostettu sinisellä). Voit valita myös useita viestejä keralla pitämllä ctrl
ja shift -näppäimiä painettuna kun valitset viestejä hiirellä.. Kaikkien viestin valitseminen onnistuu ctrl + A 
-näppäinyhdistelmällä.

Kun halutut viestit on valittu, viestien poistaminen onnistuu painamalla Poista.
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8. Roskakorin tyhjentäminen

Oletuksena kaikki poistetut viestit siirretään kansioon Roskakori. Jos haluat poistaa viestejä pysyvästi, se 
onnistuu seuraavasti.

Siirry vasemmassa kansionäkymässä kansioon nimeltä Roskakori. Näet nyt roskakorissa olevat viestit 
samaan tapaan kuin saapuneet kansiossa. Valitse hiirellä pysyvästi poistettavat viestit. Voit käyttää myös 
tässä ctrl ja shift -näppäimiä useiden viestien valitsemiseksi kerralla.

Paina lopuksi Poista.

Jos haluat poistaa kaikki roskakorissa olevat viestit, se onnistuu kun klikkaat vasemmassa kansionäkymässä 
hiiren oikealla painikkeella Roskakoria ja valitset Tyhjennä roskakori.

NettiTieto Oy

Asiakastuk i :  0200 19111 (1 ,95€/min)    / /    apua@nett i t ie to . f i  ( i lmainen)

www.nett i t ieto . f i  

37


	1. Johdanto
	2. Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman esittely
	2.1 Mozilla Thunderbirdin lataaminen
	2.2 Mozilla Thunderbirdin asentaminen

	3. Sähköpostitilien luominen
	3.1 Ensimmäisen uuden sähköpostitilin luominen
	3.2 Tilien lisäys jälkikäteen

	4. Uuden ja vanhan sähköpostitilin synkronointi
	4.1 Entisen sähköpostilaatikon tarkistuksen lopettaminen
	4.2 Viestien tuominen palvelimelta toiselle

	5. Thunderbirdin asetukset
	6. Sähköpostiviestien tallentaminen omalle tietokoneelle
	6.1 Tilityypin tarkastaminen
	6.2 Viestien tallentaminen kiintolevylle

	7. Viestien poistaminen palvelimelta
	8. Roskakorin tyhjentäminen

