Kela

30/4/2020

Verkkoalueet, joihin Kelasta on kahdenvälinen suojattu sähköpostiyhteys
automaattisesti
Nätområden till vilka FPA automatiskt har en skyddad e-postförbindelse
Emails sent to and from the following domains are secured automatically
112.fi

arek.fi

danica.no

defmin.fi

365direkte.no

arek.fia-vakuutus.fi

danica.se

deloitte.fi

aanekoski.fi

arviolautakunta.fi

danicapension.dk

deltagon.com

accenture.com

asiakastieto.fi

danskebank.co.uk

deltagon.fi

aditro.com

asiointitili.fi

danskebank.com

digia.com

agrifood.fi

atp.dk

danskebank.dk

dvv.fi

aka.fi

avi.fi

danskebank.ee

dynamicpay.com

akaa.fi

bisnode.com

danskebank.fi

dynamicum.fi

aktia.com

blindskolan.fi

danskebank.ie

eduskunta.fi

aktia.fi

bof.fi

danskebank.lt

efora.fi

alandia.com

capgemini.com

danskebank.lu

egr.fi

alandia.fi

carea.fi

danskebank.lv

elakelautakunta.fi

alandia.se

celia.fi

danskebank.no

electur.com

alandsbanken.fi

celialib.fi

danskebank.se

elisa.fi

alavieska.fi

cgi.com

danskecapital.com

elo.fi

alh.fi

chase.com

danskeinvest.com

ely-centralen.fi

ambetsverket.fi

cimo.fi

danskeit.co.in

ely-keskus.fi

ams.ax

cmcfinland.fi

danskekreds.dk

energiavirasto.fi

ams-aland.fi

combitech.fi

enfo.fi

appelsiini.fi

contrasec.fi

danskemarkets.com

ara.fi

conventum.fi

de.danskebank.com

enonkoski.fi
eq.fi
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esy.fi

fiva.fi

if.ee

just.ee

etera.fi

fmi.fi

if.fi

kalajoki.fi

etk.fi

forestresearch.fi

if.gl

kalevavakuutus.fi

etsixpertti.fi

forestresearchinstitute.fi

if.lt

kangasala.fi

if.lv

kannonkoski.fi

if.no

kannus.fi
kansalaisneuvonta.fi

eu-admin.net
eura.fi

formin.fi

eura2014.fi

forsakringskassan.se

if.se

eurajoki.fi

fujitsu.com

ifpensjon.no

euroclear.eu

gatetu.com

iisalmi.fi

eurojust.europa.eu

geo.fi

iitti.fi

eurojust.local

globalmindedness.fi

ilmarinen.fi

europeiske.no
evira.fi
evl.fi
eworknordic.com
fcca.fi
fec.fi
fennia.fi
fgi.fi
fi.fujitsu.com
fide.fi
fiia.fi
finanssivalvonta.fi
finas.fi
fineec.fi

gsf.fi
gtk.fi
haapavesi.fi
haltik.fi
hameenkyro.fi
handelsbanken.fi
handelsbanken.se
hausjarvi.fi
helou.net
henkiduo.fi
hermanandersson.fi
hus.fi
Hypo.fi

ilmoitin.fi
inari.fi
innova.fi
innova.fi
insta.fi
intermin.fi
investinfinland.fi
irhs.elisa.fi
irhs-supporta.local
irhs-supportb.local
isokyro.fi
it1asiointitili.fi
itella.com
jalasjarvi.fi

finnode.fi

janakkala.fi

finnvera.fi

jpmchase.com

finpro.fi

jpmorgan.com

if.dk

karvi.fi
karviainen.fi
keva.fi
kiela.fi
kihnio.fi
kilpailuvirasto.fi
kirjeet.elisa.fi
kkv.fi
koektj.fi
kolari.fi
konnevesi.fi
koske.fi
kotus.fi
kpmg.fi
kronofogden.se
krp.fi
kruunupuisto.fi
ktl.fi
kuhmo.fi
kuhmoinen.fi
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kuluttajatutkimuskeskus.fi

maanmittauslaitos.fi

kuluttajavirasto.fi

maanmittauslaitos.local

kuntarahoitus.fi
kuntke.fi
kuortane.fi
kurikka.fi

maaseutu.fi
maaseutuvirasto.fi
magistraten.fi

metsanomistus.fi

nkg.fi

metsantutkimus.fi

nls.fi

metsantutkimuslaitos.fi

no.danskebank.com

migri.fi
mikael-koulu.fi
mikkeli.fi

nokiankaupunki.fi
nordania.dk
nordea.at
nordea.ch

lahitapiola.fi

mailtest.nordea.com

laihia.fi

maistraatti.fi

mintc.fi

laitila.fi

mandatumlife.fi

mmm.fi

Lamminosuuspankki.fi

mandatumlife.lu

mmmsd.fi

mantsala.fi

mmmtike.fi

mantyharju.fi

mobilepay.dk

mantykangas.fi

mobilepay.fi

lausuntopalvelu.fi

mantykankaankoulu.fi

mol.fi

lavsecurity.fi

masku.fi

leija.fmi.fi

mavi.fi

lemi.fi

medborgarradgivning.fi

museovirasto.fi

mehilainen.fi

nav.no

mela.fi

ncrc.fi

mela.fi

netum.fi

merijarvi.fi

new.fmi.fi

lohja.fi

merimieselakekassa.fi

newemail.fmi.fi

nordeasecurities.com

luke.fi

nifn.nordea.com

nrl.fi

metinfo.fi

lvm.fi

niscayah.fi

ntm-centralen.fi

metla.fi

nivala.fi

nuh.fi

nixu.fi

obstock.com

lantmateriverket.fi
lappajarvi.fi
lassila-tikanoja.fi

lempaala.fi
lieto.fi
lista.mmmtike.fi
Livduo.fi
logica.com

metsakeskus.fi

minedu.fi

monetra.fi
mtt.fi
muhos.fi

nordea.co.im
nordea.com
nordea.de
nordea.dk
nordea.ee
nordea.fi
nordea.fr
nordea.it
nordea.lt
nordea.lu
nordea.lv
nordea.no
nordea.se
nordea.sg
nordeacapital.fi
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obstock.fi

oti.fi

polis.fi

raja.fi

octel.fi

outlook.com

Pop-oulu.fi

rauma.fi

ofm.fi

paimio.fi

Poppankki.fi

rautalampi.fi

oikeus.fi

palke.fi

porasto.fi

rautjarvi.fi

oikeus.local

palkeet.fi

pornainen.fi

rbs.com

oip.fi

palkeet.fi

posio.fi

rd.dk

oivahymy.fi

palkka.fi

posti.com

rekisteritutkimus.fi

oko.fi

parlament.fi

posti.kalliopp.fi

retro.fi

okobank.com

parlement.fi

posti.tuve.fi

rfv.fi

okobank.fi

parliament.fi

postila.stat.fi

riihimaki.fi

okobankgroup.com

pelastusopisto.fi

rik.ee

okobankgroup.fi

pensionsmyndigheten.se

potilasvakuutuskeskus.fi

okobankgroup.net
okopankki.fi
okv.fi
okv.vn.fi
om.fi
Omasp.fi
omvyvi.fi
onerva.fi
op.fi
opbankgroup.fi
ope.fi
opetushallitus.fi
oph.fi
orimattila.fi
orivesi.fi
osuuspankki.fi

perho.com
phrakl.fi
pieksamaki.fi
pielavesi.fi
pihtipudas.fi

prh.fi
protectorforsakring.se
protectorforsikring.dk
protectorforsikring.no

riksdagen.fi
rktl.fi
rsk.is
ru.danskebank.com
ruskis.fi
rvv.fi
saarikka.fi

pikassos.fi

protectorinsurance.co.uk

pirkkala.fi

publicserviceinfo.fi

pivotal.fi

punkalaidun.fi

pl.danskebank.com

puumala.fi

saminet.nordea.com

pohjola.com

pyhajoki.fi

Samlink.fi

pohjola.ee

pyharanta.fi

sampo.fi

pohjola.fi

qatasiointitili.fi

sampopankki.fi

pohjola.lt

rahoitustarkastus.fi

samu.fi

pohjola.lv

rahoitusvakausvirasto.fi

sauvo.fi

poliisi.fi

saastopankki.fi
salo.fi

savonlinna.fi
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sbliv.fi

spf.fi

tampere.fi

tr.is

sb-liv.fi

sphenki.fi

trafi.fi

securitas.fi

sp-henki.fi

tapaturmavakuutuskeskus.fi

seinajoki.fi

sp-henkivakuutus.fi

tapiola.fi

traficom.fi
trhv.fi

shell.siilo.fmi.fi

spikera.fi

tartuntatautirekisteri.fi

sievi.fi

sprakinstitutet.fi

tax.fi

tthviisari.fi

siikalatva.fi

stakes.fi

taxation.fi

ttlk.fi

siilinjarvi.fi

stat.fi

te-byran.fi

ttlk.stm.fi

silta.fi

statetreasury.fi

tekes.fi

tukes.fi

sismo.no

statisticsfinland.fi

teliasonera.com

tulli.fi

skat.dk

statskontoret.fi

tem.fi

tunnistus.fi

skatt.fi

stm.fi

teo.fi

turva.fi

skatteetaten.no

stm.vn.fi

te-office.fi

skatteverket.se

storaenso.com

te-palvelut.fi

turvallisuuskomitea.fi

skogscentralen.fi

sttv.fi

tervavayla.fi

skogsforskning.fi

studyinfinland.fi

terveystalo.com

skogsforskningsinstitutet.fi

sulkava.fi

test.nordea.com

suomenlinna.fi

te-toimisto.fi

socialagency.se
solita.fi
somla.stm.fi
sonera.fi
sosiaaliportti.fi
sosiaalitaito.fi
sp.alh.fi
s-pankki.fi

suomenpankki.fi
suomi.fi
suomi-yhtio.com

thl.fi
tieto.com
tietoenator.com

suomi-yhtio.fi

tiketti.palkeet.fi

suomi-yhtiot.fi

tiketti-qa.palkeet.fi

suoratyo.fi

tilastokeskus.fi

syrjintalautakunta.fi

tkp.tieto.com

Sparbanken.fi

taike.fi

speres.fi

talk.stm.fi

tohmajarvi.fi
tpk.fi
tpk.vn.fi

tsp.stm.fi

tuusula.fi
tuve.fi
tvk.fi
tvl.fi
tyks.fi
tyosuojelu.fi
uk.danskebank.com
ulkopolitiikka.fi
upi-fiia.fi
utlatande.fi
vaala.fi
vaalijala.fi
vakes.fi
vakola.fi
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vakuutuskeskus.fi

verotus.fi

vakuutusvalvonta.fi

verve.fi

valio.com

vesanto.fi

valio.ee

vesilahti.fi

valio.fi

vm.fi

valio.lt

vn.fi

valio.lv

vnk.fi

valio.se

vnv.fi

valituslautakunta.fi

woodpoint.fi

valteri.fi

voxopm.minedu.fi

valtiokonttori.fi

vrk.fi

valtionkoulukodit.fi

vth.fi

valtiovarainministerio.fi

vtv.fi

valtori.fi
valvira.fi
vanhaktj.fi
vantaa.fi
vantti.fi
varastokirjasto.fi
varma.fi
vasso.fi
vatt.fi
weatherproof.fi
ver.fi
veraventure.fi
veritas.fi
vero.fi

vyh.fi
vyvi.fi
vyv-valvomo.fi
yahoo.com
ylitornio.fi
ylojarvi.fi
ym.fi
ymparisto.fi
yrityssuomi.fi
yths.fi

