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Ohje 1. Teamsin käytön aloittaminen 
 
Näin rekisteröidyt Teams-käyttäjäksi ja lataat Teams-sovelluksen koneellesi: 
1. Mene Internet-selaimellasi osoitteeseen:  
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/group-chat-software?rtc=1 
2. Paina sivulla näkyvää Rekisteröidy maksutta -painiketta. 
3. Kirjoita sähköpostiosoitteesi kohtaan Email (=Sähköposti).  
4. Paina Next (Seuraava).  

 

5. Seuraavaksi sinulta kysytään, mihin  haluat käyttää Teamsia, How do you want to 
use Teams? Valitse kohta For work (=Töihin). 6. Paina Next (=Seuraava). 
 

  

Kirjoita sähköpostiosoitteesi 
sähköpostiosoitteesei 

Paina Next 

Paina Next 
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Selitys: For work (=Töihin) -valintaa kannattaa käyttää silloinkin, kun käyttää Teamsia 
harrastustoimintaan, koska For school (=Kouluun) -vaihtoehto edellyttäisi, että sinulla 
on oppilaitoksen sähköpostiosoite ja For friends and family (=Perheen ja ystävien 
kanssa) -valinta edellyttäisi Skype-sovelluksen asentamista. 
 
7. Seuraavaksi sinulta pyydetään Email password (=Sähköpostisi salasana), joten 
kirjoita salasana annettuun tekstikenttään. Tätä salasanaa käytät jatkossa Teamsin 
kanssa. 
 
8. Kirjoitettuasi salasanan, paina Log in (=Kirjaudu sisään) 
 
(Huomio: Jos sinulla on käytössäsi kaksivaiheinen todennus*, sinulta voidaan pyytää 
vahvistusta puhelimen kautta. Tässä tapauksessa saat näytöllesi ohjeet, kuinka toimia. 
*Kaksivaiheinen todennus tarkoittaa, että saat puhelimeesi tekstiviestinä koodin, 
jonka näppäilet annettuun kenttään. Näin pitää tehdä vain, jos olet aikaisemmin 
ottanut kaksivaiheisen todennuksen käyttöön kirjautumisessa.) 

 
9. Seuraavaksi on annettava vielä The last few details (=Viimeiset yksityiskohdat). 
Kirjoita etunimesi kohtaan First name (=Etunimi)  ja sukunimesi kohtaan Last name 
(=Sukunimi). Kirjoita sitten Senioritanssi kohtaan Company name (=Yrityksen nimi) ja 
hae alasvetovalikosta kohtaan Country or region (=Maa tai alue) Finland/Suomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Paina lopuksi painiketta Set up Teams (=Määritä Teams). 

Kirjoita tähän Senioritanssi 

Etsi valikosta Finland/Suomi 

Tähän etunimi ja sukunimi 
SUKUNIMI 

Paina lopuksi Set up Teams 
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11. Odottele rauhassa, kunnes Teams-tilisi on valmis. Määrityksessä voi mennä melko 
kauan, mutta alä sulje tietokonetta, jotta lataaminen varmasti suoritetaan loppuun. 

 
Kun lataus on valmis, sinua pyydetään lataamaan Teams-sovellus koneellesi tai 
käyttämään Teamsin verkkosovellusta. Teams-sovelluksen kautta Teamsin käyttö on 
kätevämpää kuin verkkosovelluksen, joten suosittelemme Teamsin lataamista omalle 
koneelle, jos suinkin mahdollista. (Verkkosovelluksen kautta Teams-kokoukseen voi 
liittyä osoitteessa https://teams.microsoft.com/, mikä on silti hyvä tietää varalta.) 

Tässä vielä Teamsin latausohjeet: 

13. Paina Download the Windows app (Lataa Windows-sovellus) -painiketta.  
Tämän jälkeen tietokoneesi lataa sovelluksen automaattisesti. 

 
 

Nyt sinulla on Teams-sovellus ja sen käyttöön tarvittava Teams-käyttäjätunnus eli se 
sähköpostiosoite, jota käytit rekisteröitymisessä. Salasana on sähköpostin salasana. 

Onnittelut! Seuraavaksi voit vaikka järjestää Teams-kokouksen, johon 
saat perehdytyksen ohjeessa 2. 
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Ohje 2. Teams -kokouksen järjestäminen  
 

Näin järjestät Teams-kokouksen ja kutsut siihen osallistujia: 

1. Avaa Microsoft Teams -sovellus koneellasi.  
2. Paina näkymän vasemmassa laidassa olevaa Kalenteri-kuvaketta.  

 

               

 

3. Pääset näkymään, jonka oikean yläreunan alasvetovalikosta pääset 
valitsemaan, näkyykö kalenterissa päivä, työviikko, vai koko viikko,  
jossa lauantai ja sunnuntai ovat mukana.  
 

4. Valitse esimerkiksi Työviikko.  
 

5. Klikkaa sen päivän saraketta, jolloin haluat järjestää kokouksen. 

 

 

               Tässä halutaan järjestää kokous 11. päivälle. 
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6. Täytä seuraavaksi avautuvaan lomakkeeseen kokouksen otsikko, osanottajien 
sähköpostiosoitteet, kokouksen alkamis- ja päättymisaika (alsvetovalikosta)  
ja kirjoita tekstikenttään saateviesti osallistujille.  
 

 

 
Lisää kokouksen otsikko 
 
Lisää osallistujien 
sähköpostiosoitteet 
 
Tarkista päivämäärä ja 
lisää kokouksen alkamis- ja 
päättymisaika 
 
Näitä ei tarvitse täyttää 
 
Kirjoita viesti osallistujille 
ja mahdollinen kokouksen 
asialista 

 

7. Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat kentät, lähetä kokouskutsu painamalla 
oikeassa yläreunassa näkyvää Tallenna-painiketta. Sähköpostissa  kutsu voi 
näyttää esimerkiksi tällaiselta: 

 

Huomio. Jos olet järjestämässä kokousta heti, pääset kokoustilaan Järjestä 
kokous  nyt  -painikkeesta. 
 

                

Hyvä! Nyt osaat järjestää Teams-kokouksen ja kutsua siihen osallistujat! 
Ohjeessa 3 katsotaan, miten kokoukseen osallistutaan kutsuttuna. 
(Järjestäjänä pääset kokoukseen omalla koneellasi olevan Teams-
sovelluksen Kalenterin kautta ja valitsemalla kokouksen sieltä.) 

Tallenna=lähetä lopuksi 
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Ohje 3. Teams-kokoukseen osallistuminen 
 

 

Näin pääset osallistumaan Teams-kokoukseen: 

1. Kun olet saanut sähköpostiisi liittymiskutsun kokouksen järjestäjältä, paina 
sähköpostiviestin lopussa olevaa Liity kokoukseen napsauttamalla tätä -linkkiä, 
jonka löydät otsikon Microsoft Teams -kokous alapuolelta. 
 

                 
 

 

Kun olet klikannut linkkiä, sinulta kysytään, kuinka haluat liittyä Teams-kokoukseen. 
Jos olet jo aikaisemmin ladannut Teamsin, valitse a) Avaa Teams-sovellus. Kuvassa 
näkyvä pikkuikkuna* tulee esiin ensimmäisellä kerralla, mutta jatkossa sitä ei näytetä, 
jos laitat rastin ruutuun. Jos et ole ladannut Teamsiä, valitse b) Jatka tällä selaimella. 

 
 

               
 

 
 

a) Avaa Teams-sovellus 
b)  

a)*Avaa Microsoft Teams 

b) Jatka tällä selaimella 

Tästä pääset Teams-kokoukseen 
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3. Ennen kuin liityt kokoukseen, tarkista vielä video- ja ääniasetukset: 
Laita halutessasi mikrofoni päälle ja säädä äänenvoimakkuus riittävän isolle.  
Jos haluat, voit myös laittaa kameran päälle. Paina lopuksi Liity nyt.  

 
 

Jos olet osallistunut Teams-kokouksiin selaimella, liittymisnäkymä saattaa olla 
saman näköinen kuin alakuvassa. Siinä tpauksessa Kirjoita oma nimesi 
tekstilaatikkoon, avaa halutessasi kamera ja mikrofoni ja paina Liity nyt.  
 
 
Kirjoita nimesi 
tekstilaatikkoon 
 
 
 
Avaa/sulje kamera 
ja mikrofoni 

 

 
 
Tästä liityt 
kokoukseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinkki: Jos haluat, voit pitää kameran ja mikrofonin kiinni vielä tässä vaiheessa. 
 
No niin! Nyt pääset kokoukseen ja voit ottaa työkalut haltuun! 
 

Kamera päälle/pois 

Mikrofoni päälle/pois 

Kokoukseen liittyminen 

Äänenvoimakkuus 
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Ohje 4. Työkalujen käyttö kokouksessa 
 

Teamsissä on paljon työkaluja  ja niiden käytön oppii parhaiten kokeilemalla. 
Alla on työkalupalkki, jonka vasemmassa reunassa näkyy kokouksen kesto. 
Tämä työkalupalkki on yleensä näkyvillä kokouksen aikana. 

 

Tässä on lista yleisimmistä kuvakkeista ja niiden käyttötarkoituksesta: 

 

Videokamera päälle /pois. Poikkiviiva kuvakkeen päällä 
tarkoittaa, että videokamera ei ole päällä. 

 

Mikrofoni päälle / pois. Kun kuvakkeen päällä ei ole viivaa, se 
tarkoittaa, että mikrofoni on päällä ja muut kuulevat äänesi. 

 

Jaa näyttöä. Voit jakaa koneellasi olevia kalvoja, videoita, kuvia 
ja verkkosivuja yms. muille, jos sinulla on siihen oikeudet. 

 

Puheenvuoro. Käsikuvakkeen painaminen tarkoittaa, että 
pyydät puheenvuoroa. Nostettu käsi näkyy osallistujalistalla. 

 

Chat eli keskustelu. Puhekuplakuvake avaa näytölle kokouksen 
keskustelun, johon voit kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. 

 

Osallistujat. Tätä kuvaketta napauttamalla saat esille 
kokouksen osallistujat.  

 

Tämän kuvakkeen takana on harvinaisempia työkaluja. 
Niistä käyttökelpoisin on seuraavalla rivillä esitelty kuvake. 

 
Koko näyttö. Napauttamalla tätä pääset koko näytön tilaan ja 
uudelleen napauttamalla pois koko näytön tilasta. 

 

Voit poistua kokouksesta painamalla punaista luuria. 
Takaisin pääset sähköpostissa olevan linkin kautta. 

 
Seuraavaksi tutustutaan chatin eli keskustelun työkaluihin. 
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Chatin eli keskustelun työkalut  
 
    
               
    Voit jakaa muille 
     tiedostoja, kuvia ym. 
      omalta koneeltasi  
          
  Voit käyttää hymiöitä  
      
             Voit jakaa linkkejä  
 
 
 
 
Voit merkitä viestisi tärkeäksi ja korostaa             
tekstiä esim. värittämällä 
  

Voit osallistua keskusteluun  
kirjoittamalla oman viestisi  

                tekstilaatikkoon 
 
Nyt vain rohkeasti chattailemaan! 

 
 
 

Pari vinkkiä kokouksiin, joissa on paljon osallistujia 

• Jos kokouksessa on paljon osallistujia, pidä mikrofoni kiinni, kun et 
itse ole äänessä. Kun puhut, muista ensin laittaa mikrofoni päälle. 

• Jos kokouksessa on paljon osallistujia ja yhteys alkaa pätkiä, 
kannattaa panna oma videokamera pois päältä, kun et ole 
sanomassa mitään, jotta yhteys toimii paremmin.  
 

Hienoa! Nyt alat jo olla oikea Teams-ekspertti! Ja muista, että parhaiten 
opit kokeilemalla, kysymällä neuvoa muilta osallistujilta ja taas 
kokeilemalla. Pääasia, että teillä on hauskaa yhdessä!  
 
Jos haluat oppia lisää, seuraavilla sivuilla on vielä tietoa kokouksen osallistujien 
rooleista ja joitakin linkkejä verkossa oleviin Teams-ohjeisiin. 
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Teams-kokouksen osallistujien roolit 
Toiminto Kokouksen 

järjestäjä  
Osallistuja 

Mikrofonin ja web-kameran käyttö Kyllä Kyllä 
Chatin käyttö Kyllä Kyllä 
Sisällön jakaminen Kyllä Ei 
Kokoustilaan ladatun ja 
esitystilassa olevan PowerPointin 
tarkastelu itsenäisesti* 

Kyllä Kyllä 

Toisen henkilön PowerPoint-
esityksen haltuunotto 

Kyllä Ei 

Muiden osallistujien mykistäminen Kyllä Ei 
Toisen osallistujan poistaminen Kyllä Ei 
Odotustilassa olevan henkilön 
päästäminen kokoustilaan 

Kyllä Ei 

Osallistujan roolin vaihtaminen: 
Järjestäjä /  Osallistuja ** 

Kyllä Ei 

Tallennuksen aloitus ja lopetus *** Kyllä Ei 
 

* Kokoustilaan ladattuja Power Point-esityksiä voi oletuksena katsoa 
itsenäisesti kokouksena aikana, mutta Power Point-esittäjä voi lukita 
itsenäisen katselun klikkaamalla silmäkuvaketta. 

** Kokouksen järjestäjä voi muuttaa tarvittaessa osallistujien roolia 
avaamalla osallistujanäkymän, klikkaamalla osallistujan nimen oikeassa 
reunassa olevaa lisäsetukset-painiketta (kolme pistettä) ja valitsemalla 
Vaihda osallistujaksi/ Make an Attendee tai Vaihda esittäjäksi) / Make a 
presenter. Esittäjän oikeuksilla voi jakaa omaa näyttöään muille. 

*** Tallennuksen aloittaja saa tiedon sähköpostiin, kun tallenne on 
katseltavissa. Tallennelinkki tulee saataville kokouksen viestiketjuun ja se 
on kokoukseen osallistujien katseltavissa. Jos tallennusta ei lopeta itse, 
Teams lopettaa sen automaattisesti, kun kaikki ovat poistuneet tai 
viimeistään 4 tuntia kokouksen aloituksesta. 

 
Alkuperäinen taulukko: Tampereen Yliopisto Tampereen ammattikorkeakoulu:  
Microsoft Teams -videotapaamiset https://www.tuni.fi/it-palvelut/kasikirja/2743/8857?page=2732 
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Lisätietolinkkejä 
 
Jos haluat perehtyä lisää Teamsin saloihin, tässä linkkejä ohjeisiin: 

 

Kotiseutuliiton Teams-ohjeet:  

https://kotiseutuliitto.fi/jarjesto/hallinto-ja-organisaatio/teams-
kokoukset/ 

Microsoftin selkeä perusohje:   
https://support.microsoft.com/fi-
fi/office/rekister%C3%B6ityminen-teamsin-maksuttomaan-
versioon-70aaf044-b872-4c32-ac47-362ab29ebbb1  

Microsoftin ohje kokoukseen liittymisestä:  
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-
liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9  

Wistec Training Oy:n selkeä perusohje (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=qSSwt7EE1cs&ab_channel
=WistecTrainingOy  

Digikuu Oy:n ohje Teams-kokouksen järjestämisestä (video): 
https://www.youtube.com/watch?v=InQsBUB5bZw&ab_channel
=DigikuuOy  

 

 

 

 

 

 

 




