
Teitä osallistujia oli kolmessa päivässä yli 1000!  Kiitos kun ymmärrätte, että vastauksissamme on 
huomioitava väärin ymmärretyn kysymyksen JA kiireen aiheuttamat virheet. Kaiken muun 
erikoisviikon työn lisäksi nämä kysymykset olivat tosin aivan mahtavia esimerkkejä etätyön 
moninaisuudesta.  Tarjolla on myös esitys ja 45 min video webinaarista. 

Seuraa meitä niin pysyt ajan tasalla 

AIHE:   DOKUMENTIT
Aihe Kysymys Vastaus

dokumentit Mikä on Teamsin ja OneDriven välinen suhde? 1 - OneDrive: minun dokumenttini 
2 - SharePoint: meidän yrityksen dokumentit
3 - Teams: tiimin viestintä JA dokumentii JA 
tehtävät JA kaikki muukin. 

OneDrive tukee yksilöä, Teams tukee tiimi-, projekti- 
ja kokoustyötä.  

dokumentit Teams'illa kun lähettää tiedostoja, niin toinen saattaa tuhota sieltä tiedostoja, 
työasemalta käsin. Mistä on kyse?

Ehkä hyvä oivaltaa, että Teamsiin voi tallentaa 
dokumentteja, ne tallentuvat taustalla olevaan 
SharePoint-sivustoon.  Käyttäjä voi synkoinisoida 
tämän Teams-kirjaston oman tietokoneensa kanssa. 
JOS käyttäjä sitten tuhoaa tiedoston "omalta 
tietokoneeltaan", niin synkronointi tuhoaa sen 
myös Teamsista. Mutta onneksi meillä on roskakori. 

Kysymyksiä ja vastauksia Midpointedin "Teams 
45 minuutissa" -webinaarisarjasta



dokumentit Pystyykö dropparista linkittämään dokkarin Teamsiin Kuva vasemmalla, Teamsissa ei vielä ole "Lisää 
linkki" -painiketta, jolla voisi linkittää dokumenttiin 
joka on Teamsin ulkopuolella. Mutta jos 
(keskimmäinen kuva) avaat Teamsin taustalla 
olevan SharePointin saat esille saman kirjaston 
jossa ON tuo "Linkki" -painike.  

Dokumentit Miksi kannattaa olla Teamsissa materiaalipankki, jos organisaatiossa on myös muu 
paikka, jossa dokumentteja pidetään (vaikkapa Sharepoint)?

Ei ole pakko ollakaan tällöin. Teamsista käsin 
voidaan lukea materiaalia muualta.  Eli 
käyttämämme esimerkki jossa Myyntitiimin alla oli 
"Materiaalipankki" oli nopea esimerkki.   Koko 
yrityksen kattava materiaalipankki esim. 
SharePointissa lienee parempi tapa mutta sen 
suunnittelu ja jalkautus on astetta haastavampi, ei 
teknisesti vaan käytännön puolesta. 



Dokumentit Mitä tekee tiedostoissa Synkronoi-painike ? Synkronoi painike synkronoi tiedostot kansion 
resurssienhallintaan. 

Ts. Sinun ei tarvitse mennä Teamsiin, vaan voit 
käyttää Teamsin dokumentteja tietokoneeltasi 
suoraan.  Käytät ns. "synkattuja dokumentteja". 

Dokumentit Yleensä tehdään jaetuissa kansiossa olevilla tiedostoissa töitä jonne ne myös tallennetaan 
ja tiedosto on ajantasalla, olisiko kenties mahdollisuutta pikalinkittää jaettu kansio 
tuohon tiedosto-kohtaan, jolloin ei tarvitse erikseen muokata uudelleen samaa tiedostoa 
muualla?

Et voi korvata "tiedostot" -välilehteä, et voi piilottaa 
sitä mutta voit pitää vieressä vaihtoehtoa. KTs. 
Kuva. Viereen on tuotu

Dokumentit voivat silloin olla intrassa, 
SharePointissa, Googlessa jne.

Dokumentit Kannattaako Teasmiin lisätä tiedostot jos on jo sharepointissa yhteisiä kansioita? Mikä 
kätevämpi?

Riippuu teidän käyttötavasta ja tiimiin 
sitoutettavista ihmisistä. Pääsääntöisesti jo valmiina 
olevaa sharepointtia kannattaa hyödyntää jos 
dokumentit ei ole salaisuuksia :) 

- Usein projekteissa käytetään Teamsin tiimin 
Tiedostot välilehteä 
- Jos on monen vuoden SharePoint -työtilaperinne, 
ja otetaan Teams käyttöön, voitte joko muuttaa 
työtilan Teamsiksi TAI cut/paste siirtää 
dokumentteja tiimin tiedostoihin TAI pitää sekä 
että, molempia. 



dokumentit Miten fiksuiten projektissa hallitsee sisäisiä ja ulkoisia ryhmiä, kun tiedostoja ja tehtäviä 
koskien molempia puolia, mutta kaikki ei ulkoisille jaettavaa?

Tämä on todistetusti onnistunut 
käyttöoikeusmuutoksilla, mutta se vaatii paitsi 
osaamista, mutta myös hyvän muistin tai 
hallintamallin.  

Projektitiimi (Teams-tiimi
- Yleinen kanava (jonka dokkarit näkyy ryhmille 
1,2,3)  
- Rajattu Ulkoinen ryhmä 1 (viestit ja dokkarit vain 
1:lle)
- Rajattu Ulkoinen ryhmä 1 (viestit ja dokkarit vain 
2:lle)
- Rajattu Ulkoinen ryhmä 1 (viestit ja dokkarit vain 
3:lle)

dokumentit Pystyykö video tiedostoja lataamaan, vai vaan linkit niihin? Onko tähän kaikkeen jokin 
linkki, jotta esim opetusmateriaalia voi jakaa noin 800 oppilaalle?

P

dokumentit Voiko tiedostoja jakaa livenä siten kokouksen aikana, että molemmat osapuolet voi sitä 
täyttää?

voi, chat --> jaa liite  --> lisää dokumentti  (tai jaa 
tiedosto, salli omatoiminen selailu)



dokumentit Meidän organisaatiossa olemme vasta siirtäneet kaikki toedostot Sharepointtiin. Olisiko 
nyt siirrettävä Teamsiin. Kenen serverillä nämä tiedostot oikeasti ovat?

Voitte jättää ne Sharepointiin, käytätte sitä kautta. 
Tiedot ovat SharePointissa, Microsoftin palvelimilla, 
esim. Dublinissa.

dokumentit Voiko samaa dokumenttia editoida yhtä aikaa esim. tietyn tiimin kesken? Voi , se on mukavaa ja helppoa

dokumentit Tiedoston lisääminen Teamsiin tietokoneen muistilta? Mukava sisäänrakennettu toiminto.  Astu tiimiin, 
valitse kanava, valitse Tiedostot , valitse "lataa 
uusi". Sillä se onnistuu. VINKKI:  unohda sen jälkeen 
tietokoneen versio, ehkä jopa tuhoat sen jotta ei 
tule tuplatyötä 2 kk päästä kun unohdat että se on 
kahdessa paikassa. 



dokumentit Pieni esimerkki Teamsin ja tiedostojen käytöstä firman sisäisen tietopankin 
ominaisuudessa? Eli esim Lotus Notes kannan korvaajaksi, paikka josta löytää pysyviä 
muistiinpanoja ja ohjeita joita organisaatio tuottaa. Ja joita löytää helposti, voi järjestellä 
hierarkisesti aihepiireittäin. Kiitos!

Hieno kysymys:  Yrityksen yhteisen tietopankin voi 
toteuttaa usealla tavalla. Esim. niin että yksi 
SharePoint-sivusto ja/tai Teams-työtila omistetaan 
pelkäksi materiaalipankiksi.  Tavoitteenne, kokonne 
ja materiaalimääränne kertovat kannattaako tämä 
tehdä a) kansioina, b) dokumenttien metadatalla vai 
c) molemmilla.  Kun dokumentit ovat yhdessä 
paikassa, yhdessä säiliössä, niitä voidaan hyödyntää 
eri puolilta ei tiimeistä joko i) linkittämällä 
dokumenttiin/kansioon/kirjastoon (määrä aina 
kasvaa) TAI  nostamalla materiaalipankista käsin 
tiettyjä kokonaisuuksia.  (Materiaalipankki --> 
Teams-tiimi).  Yleensä laatujohtaja kantaa vastuun 
että materiaalipankkia huolletaan, että se ei 
rämety. Unelmatapauksessa dokumenteilla on 
metadatassaan että KUKA dokumentin OMISTAA.  
Kun dokkari, ohje tms. on ollut 12 kk 
muokkaamatta, tulee omistajalle ilmoitus: 
"haluatko päivittää dokumenttia, omistat sen 
sisällön, laatu on sinun vastuullasi".  Tämä siis 
automaationa. 

kehut Huomenta. Kiitos, mahtava setti tämä koulutus ja mukava kun saamme materiaalit 
itsellemme. Saako tätä jakaa koulullamme tai käyttää omissa koulutuksissa 
koulun/kunnan sisällä?

Kiitos. Saa. Voi.

knoppi :) Asiasta kymmenenteen. Miksi Surface proni ei tunnista omaa kameraansa ;D Ajurit on syytä päivittää



KOKOUKSET
kokoukset Kuinka monta ihmistä voi olla kerrallaan teams-kokouksessa? 250

kokoukset Ulkopuolisten kutsuminen kokoukseen. Onnistuu. Ulkopuoliset liittyvät linkin kautta, joko 
webissä tai Teams sovelluksella. He eivät tarvitse 
muuta kuin internetin, sähköpostiosoitteen ja 
kutsun teiltä. 

Kokoukset Akuutein kysymys tällä hetkellä on etäkokoukset, miten järjestetään Lataa Teams sovellus. "Kalenteri" osiosta voi 
järjestää tapaamisia "Uusi tapaaminen" 
painikkeesta. Vastaavasti Outlookin puolella pitäisi 
löyty "Luo uusi Teams tapaaminen" painike. Katso 
video tämän materiaalin vierestä, se neuvoo 
yksityiskohdat. 



Kokoukset Mitä lisäarvoa Live-event antaa "normaaleille" teams-etäkokouksille? Live Eventsissä on sekä PRODUCER että useita 
PRESENTEREITÄ. Ja yleisöä paljon myös. Tuottaja eli 
producer voi johtaa erilaisia esityksiä, hieman kuin 
TV-tuotannon tuottaja.  Q&A on myös 
sisäänrakennettu, toisin kuin Teamsissa.  

kokoukset Mitä etäkokous vaatii osallistujilta, jos he osallistuvat  puhelimella? teams-sovelluksen 
avulla?

Teams mobiilisovellus on varmin tai nopein. Todella 
varma ja miellyttävä. Vastaavasti voi osallistua 
webselainta käyttäen, käyttökokemus ei kovin 
paljoa eroa mutta selaimella saattaa joutua 
kirjautumaan sisälle useammin. 

kokoukset Voinko estää organisaation ulkopuolisten liittymistä kokoukseen? Kyllä. Kun kokousta luodaan määritellään ketkä 
voivat osallistua.



kokoukset Meillä tulossa vuosikokous jossa varmaan osallistujia maksimissaan 50 henkilöä, toimiiko 
TEAMS vai pitäisikö hankki Zooms

Teams toimii loistavasti.

kokoukset Jos on tehnyt kalenterikutsun ja unohtanut kutsua jonkun kokoukseen voiko sinne lisätä 
jälkikäteen ilman , että se päivitys menee kaikille?

Voi lisätä, sille on oma painike, katso kuva…

kokoukset Tuleeko esityksessä selkeät ohjeet  miten Teamsilla pidetään kokous 
ihmisten/asiakkaiden kanssa, joilla ei ole Teamsia ladattuna tms?

Jep, katso video tai PDF, siitä löytyy ao. Asia. 

kokoukset Tuote tuttu. "löysin" jonkin koulutus applikaation. Voinko käyttää Teamsia 
kouluttamiseen?

Teams sopii kouluttamiseen. Hyviä vinkkejä: 
- Jos koulutettavat ovat samassa paikassa, on 
kätevää että he voivat nähdä koulutusluokan 
seinässä jaetun ruutusi, vaikka itse olisit muualla. 
- Jos kaikki koulutettavat ovat eri toimipisteissä, 
rytmitä koulutuksesi niin, että koulutettavien ei 
tarvitse pomppia sinun ruutusi ja opiskeltavan asian 
välillä. 

kokoukset Mutta siis Teamsin kautta voi järjestää webinaareja ja kokouksia ns ulkopuolisten kanssa 
kuitenkin, vaikka limiitti onkin 250?

Jos osallistuja määrä ylittää 250 tarvitaan Microsoft 
Teams Live Events käyttöön.



kokoukset Osa huoltajista toivoo lapsilleen kouluyhteyttä tätä kautta. Siisn lähinnä pienten 
oppilaiden, joilla ei ole omia tunnuksia ja vanhemmat kuitenkin Teamsissa.

Koulut jakaantuvat varsin paljon Office 365:n ja 
Googlen käyttäjiksi. Microsoft antoi 
koronaviruskriisin takia Teamsin ilmaiseen 
käyttöön, joten hinnasta se ei ole kiinni.

kokoukset Voiko teams-palaverissa jotenkin kertoa muille , että haluaisi puheenvuoron, ilman että 
puhuu tai kirjoittaa. Voiko laitta jonkin "merkin" yms? Että puheenjohtajan olisi helppo 
jakaa puheenvuorot järjestyksessä

Chat eli keskustelu on se ainoa keino, tai mikrofoni 
päälle ja puhuu

kokoukset Jos halutaan kokoustaa videokuvilla, montako naamaa ruudulle saa näkymään kerralla? 
Eilen meillä näkyi neljä, eikä kukaan keksinyt, miten saadaan kaikki seitsemän näkymään? 
Voiko muut vaikuttaa tähän asetukseen kuin kokouksen vetäjä?

Teams nostaa esille kokoustajan joka puhuu.  
Kuvasta näkyy periaatteellinen idea:  puhujat ovat 
esillä, muut ovat oikeassa reunassa. 

kokoukset Voiko kuka tahansa tehdä tallenteen palaverista, vai vaan kokouksen järjestäjä Kokouksen osallistujat, jos ovat samasta/omasta 
organisaatiosta. Ei siis tarvitse olla kutsuja. 



kokoukset Tuleeko tallenne kaikille osallistujille vai ainostaan järjestäjälle? Pitäisi ehkä jäädä vain 
järjestäjälle jos luottamuksellista asiaa.

Järjestäjä saa sähköposti-ilmoituksen uudesta 
tallenteesta, mutta myös oman talon sisäiset 
kokouksen osallistujat   (ei-järjestäjät) löytävät 
videotallenteen chatista, johon kootaan kokouksen 
tiedot. 

kokoukset Ketkä näkevät vanhat kokousmuistiinpanot - jos keskusteluun liiittää myöhemmin uusia 
jäseniä niin näkevätkö he vanhat keskustelut

Kaikki näkevät, myös vanhat.

kokoukset KAikki mitä puhutaan ja chatataan jää muistiin? Siis kirjaako puheenkin? Puhe ei jää chatiin, pahoittelut jos annoimme 
sellaisen kuvan.

kokoukset Onko tämä kokous-toiminto käytettävissä myös ilmaisversiolla? Osittain, kts. Kuva, mm. tallenteet eivät ole. 



kokoukset Näkyykö myöhemmin historiassa ketkä ovat olleet missäkin kokouksessa mukana? Hyväksymiset näkyvät, samoin sisään ja ulosmenot 
näkyvät chatissa/kokouksen historiassa.  Pidä 
kokous --> tee esim. Tallenne --> mene chatiin ko 
kokouksen kohdalle --> näet kokouksen tiedot. 

kokoukset Minulla saattoi mennä jotain ohi, mutta tuleeko kokoukutsusta aina sähköposti 
kutsutulle?

Tulee, jos se on tehty sähköpostin tai Teamsin 
kalenterista. Pikakokouksista voi tulla myös oikeaan 
alareunaan nouseva banneri-ilmoitus. 

kokoukset Onko näppärää tapaa kutsua ihmisiä kokouksee, vai pitääkö aina muistaa kaikkien nimet 
ja valita jäsenet erikseen.Voiko kutsun lähettää koko Teamille jollain näppärällä konstilla?

Esim. Näin:  Teams auki, Teamsin kalenteriin, lisää 
uusi kokous,  (älä kutsu erillisiä ihmisiä) vaan kutsu 
"lisää kanava" --> valitse sopiva kanava. 



kokoukset Miten teamskokous kutsutaan koolle portalin kautta ollessa koneella? Portalin kautta pääsee myöskin Web Teamsiin 
kiinni. Käyttö on lähes samaa kuin 
työpöytäsovelluksessa. Joitan ominaisuuksia kuten 
näytönjakaminen tosin tipahtaa webversiossa pois.
1) Avaa Outlook, kalenteri
2) Luo uusi Teams-kokous jne.

kokoukset Voiko rajata tiedostoja, että ne näkyvät osalle osallistujista ja joillekin ei? Esim. 
kokouksessa on mukana luennoitsija/esittelijä vain jonkun tietyn asiakohdan ajan?

Onnistuu Live Eventsillä, joka täydentää Teamsia.  
Mutta muuten ei heti tule mieleen miten onnistuisi.

kokoukset Miten kokous kutsutaan ilman kalenteria? Viestikentän alta löytyy painike "Kokousta nyt"

kokoukset Team Calendar - Meet Now - Miten toimii? Paina nappia, anna kokoukselle nimi.  Ja: liity.  
Kaikilla kutsutuilla / kanavassa mukanolijoilla alkaa 
samantien näkymään "Tuula aloitti kokouksen, 
osallistu/hylkää"

kokoukset Jos haluaisin käyttää asiakaspalveluun, ja järjestää esim. vaihtuvalle joukolle kokouksia 
TEAMSin kautta käyttäen hyväkseni samoja dokkareita ja esityksiä kuin muidenkin 
kanssa, niin voinko järjestää vain kokouksen (Etäwebinaarin) tälle max 10 porukalle 
ilman, että pääsevät ihan kaikkeen muuhunkin siinä tiimissä käsiksi?

Voisit käyttää yksityisiä kanavia hyödykseksi mutta 
voi olla myös fiksumpaa että pitäisit dokumentit 
yhdessä tiimissä ja kokoukset täysin erillään 
osallistujien mukaan. 

Kokous on kevyt toiminto.  Sen sijaan se että kutsut 
ulkopuolisia mukaan tiimiin, on jo sitoutuvampi 
toiminto.

kokoukset Siis, että olisi vain tämä etäkokousyhteys, mutta ei muuta jakamista? Onnistuu. Kovin kevyt toiminto.  Mutta kuulumiset 
tulee vaihdettua, ruutua tulee jaettua, ja tulee 
chatattua jne.



kokoukset Mikä on hyvä tapa tehdä TEAMSillä kokous joissa muut osallistujat ovat Skype porukkaa? Luot Teams kutsun normaalisti, vastaanottaja voi 
liittyä kokoukseen. Eli huoli pois.

kokoukset Onko Teamsin kokouksessa Raise hand -toiminto? Ei valitettavasti, mutta eilen 18.3. kai kerrottiin sen 
tulevan!!

kokoukset Hei! Mahdollistaako teams esittäjälle muitten vaimentamisen? Kyllä, users/käyttäjät painike on oikealla. Katso 
kuva.  Sieltä sitten ruudun oikeata reunasta saat 
vaimennettua.

kokoukset Onko tuo työkalupalkin puhekupla paras tapa "raise hand" eli pyytää puheenvuoroa 
isossa kokouksessa?

Tämä on yksi tavoista. Yhteiset pelisäännöt on 
kaiken alku, raise hand on tulossa.

kokoukset Koko näytön jakaminen: Entä jos haluan, että osallistujat näkevät esitykseni, mutta 
seuraisin itse samalla omalta ruudultani myös chattiä. Miten se tehdään?

Jaat vain tiedoston (esim. PowerPointin) 
vastaanottajille

kokoukset Näkeekö muut osallistujat että nauhoitan kokousta? Näkevät. Ja se on hyvä myös kertoa heille.

kokoukset Eli siis vastaanottajat eivät voi nauhoittaa keskustelua, vain kutsuja? Oman talon sisäiset kokoustajat voivat aloittaa 
tallennuksen, muut eivät.Ei tarvitse olla kutsuja, jos 
on oman talon väkeä.



kokoukset Miten tallenteelle saa näkymään myös esitetyt tiedostot? Tallensin eilisen neuvottelun ja 
siinä oli vain osallistujien ääni ja kuva.

Jos jaat ruutusi tallentuu myös tämä esitys 
tallenteelle, samoin jos menet chatiin, valitset liite-
ikonit, voit jakaa tiedoston chatiin. JA se tallentuu 
keskusteluun.

kokoukset Kuinka monta henkilöä suosittelette max. Teams-kokouksen osallistujamääräksi? Jos on 
60-150 hlöä isossa infossa, miksi osalla ongelmia? Johtuuko Teamsistä vai jostain 
paikallisverkoista vai mistä?

Nämä ovat yleensä verkkoongelmia. 

kokoukset Äänet: Mistä johtuu, että äänet kaikuu, kuin olisi kuplajäähallissa? Voi olla että ääni kiertää jostain toisesta laitteesta, 
kaiuttimista tai mikrofonista. Samassa tilassa 
olevien tulisi toimia niin, että vain yhdessä on mikki 
ja kaiutin auki. Muilla ns. Kiinni.

kokoukset Onko Teamsissa mahdollista äänestää? Suljettu / avoin äänestys? Ei valitettavasti suoraan. Chatissa/keskustelussa voi 
olla talteen jäävä keskustelu, jota voi käyttää 
äänestykseen. Muuten pitää käyttää esim. Formsia, 
jonka opit nopeasti.  Kts. kuva. 

Kysy lisää jos haluat esim.suljetun 
äänestyssovelluksen Teamsiin, joka laskee äänet, 
huomioi tarpeen tulleen jääviys-/puolueellisuusasia 
ja esim. asunto-osakeyhtiön kokouksissa laskee 
osallistujan omistaman osakemäärän ja antaa ääniä 
sen mukaan miten suuri asunto äänestäjällä on.

 Office 365 on huikea mahdollistaja. <3



kokoukset Miten kokoustallenne on kätevintä jakaa? Voiko jakaa suoran linkin Streamista vai..? Aloita siirtymällä videotallenteesta Sreamiin, katso 
kuva. Lisää täällä: https://support.office.com/fi-
fi/article/kokoustallenteen-toistaminen-ja-
jakaminen-teamsissa-7d7e5dc5-9ae4-4b94-8589-
27496037e8fa

kokoukset Siis tarkoittaako tuo nauhoitusmahdollisuus sitä, että opiskelija voi nauhoittaa 
oppituntini minun (opettajan) tietämättä?

Ei voi Teamsin välityksellä. 

(Tottakai jollain toisella (ruudunkaappaus-) 
ohjelmalla se onnistuu)

kokoukset Ja vielä, jos tekee Teamsin kalenterista kokouskutsun niin saako vastaanottajakenttään 
liitettyä ryhmän vai pitääkö kaikki vastaanottajat hakea yksitellen?

Voit käyttää jakelulistaa tai käyttäjäryhmää tähän

kokoukset Miten perustan tuon Myynnin johtoryhmä-tiimin Teamsiin? "Luo uusi Tiimi" sen jälkeen nimeät sen vain 
Myynniksi

kokoukset Onnistuuko kahootin käyttö, siis opettajan näytön näkymän näyttäminen opiskelijoille 
teamssissa?

Jaat työpöytäsi normaalisti niin toimii

kokoukset Käsittääkseni teamsin ilmaisversiossa ei ole suoraa yhteyttä outlook -sovellukseen. Vai? 
Miten tässä tapauksessa ennakkokutsujen laita?

Ilmaisversio ei sisällä ajastettuja kokouksia

kokoukset Pystynkö tekemään Teamsin kautta etukäteistallenteen koulutukseen, jonka voin sitten 
jakaa osallistujille?

Kyllä



kokoukset Mitä ominaisuuksia teams kokouksessa on audion, videon ja ruudun jakamisen lisäksi? Keskustelu, automaattinen "mitä kokouksessa 
tapahtui/keskusteltiin" -tallenne nyt ainakin.

kokoukset Löytyisikö jostain vinkkejä kuinka Teams:iä voisi käyttää vahvasti osallistaen? Nyt 
joudumme siirtämään työpajoja, joissa yleensä käytetään paljon fläppiä ja post-it lappuja, 
neukkarista virtuaalimaailmaan. Kuinka pitää ihmiset hereillä, aktiivisina ja 
innostuneena?

Tässä eri tapoja:

' - Helppo: "valmistelkaa 5 minuutin ajan asiaa x, 
kirjoittakaa vastaus ranskiksilla chatiin"

- Plannerilla, oikean puoleinen kuva:  luo Plannerilla 
fläppitaulu johon sinä fasitoijana TAI kaikki muutkin 
voivat lisätä ideoita. Kuvassa näet miten olen 
raahaamassa yhtä "post-it"-lappua seinällä. 

- Tai: käännä videokamerasi kohti fläpiä

- Tai:  Kuva vasemmalla. Ota esille Microsoft 
Whiteboard:  sekä vetäjä että osallistujat voivat 
piirtää (tabletilla, mobiilisti, surfacella; kuvassa 
esimerkki)

kokoukset Miten voin luoda Microsoft Skype-kokouksen, jos organisaatiossani Skype on korvattu 
Teamsilla (mutta yhteistyökumppaneilla ei)?

He pääsevät siihen ihan hyvin mukaan, ei huolta. 
Mutta opastakaa alussa käyttäjiä. 

kokoukset Kun nauhoitus lähetetään sille, joka on aloittanut nauhoituksen, voiko hän lähettää 
sähköpostin eteenpäin vai onko tallenteen tiedostokoko liian iso?

Video ei liiku liitteenä, vain linkki videoon liikkuu 
viestissä.   Koko ei siis vaikuta (tässä tapauksessa) :)



kokoukset Onko ylärajaa nauhoituksen pituudelle? Yksi tunti tallennetta vie 400 mB, lue lisää miten 
tämä vaikuttaa lisenssitarpeisiinne, se tallentuu 
Stream-videopalveluun O365:n sisällä. 
https://docs.microsoft.com/fi-fi/stream/license-
overview 

Perusteet, toiminnot
Perusteet, 
toiminnot

Tiimien, kanavien, keskusteluiden erot? Miten esim keskustelut säilyvät? Tiimi on ylätaso, kuin työtila, kanavat ovat tavallaan 
tiimikohtaisia aihealueita ja niiden tarkoitus on 
jakaa keskustelut JA dokumentit oikeisiin kanaviin, 
siten ettei kaikki keskustelu tapahdu samassa 
paikassa. 

Keskustelut säilyvät ja ovat löydettävissä hakua 
käyttämällä. 

Perusteet, 
toiminnot

Voiko keskusteluketjuista hakea jollain hakusanalla? Voi hakea, sama haku hakee sekä ihmiset, tiimit, 
kanavat, dokumentit että keskustelut.  Loistava 
haku.



Perusteet, 
toiminnot

Kanban-taulu tyyppinen toiminto kiinnostaa. Teamsissa sitä kutsutaan Planneriksi. Kts. Lisää 
https://products.office.com/fi-fi/business/task-
management-software 

Perusteet, 
toiminnot

Mikä on hyvä rakenne tiimin rakentamiseen. Yksi iso tiimi vai monta pientä? Tilanteen mukaan. Meillä on esim yksi koko 
organisaatiolle sekä pilkottu pienempiin (myynti, 
tekniikka, markkinointi ym).  Sitten projekteilla ja Perusteet, 

toiminnot
en ollut heti aluksi mukana. mistä teams siis löytyy Suurimmasta osasta O365 lisensseistä. 

Googlettamalla "Lataa Teams" pääsee alkuun kun 
lataa työpöytäsovelluksen



Perusteet, 
toiminnot

Saako kanavasta luotua kokouksen vai pitäämkö aina aloittaa kalenterista? Kanavasta löytyy "Meet now" ominaisuus, jolloin 
Teams soittaa koko kanavalle. Tulet paikalle JOS 
ehdit.

Perusteet, 
toiminnot

Onko teams toiminut nyt kovasta kuormituksesta huolimatta? Ainakin meillä on. Microsoft on kyllä myöskin 
tiedottanut että pientä hitautta voi olla 
havaittavissa paikoittain.

Perusteet, 
toiminnot

Meillä käytössä henkilökunnan viestintään SLACK, josta ollaan tykätty. Onko tarvetta 
vaihtaa TEAMS:in vastaavaan. Toisin sanoa mitkä ovat juttuja, joita kannattaa käyttää. 
Meillä 3 päivää viikossa ollaan toimistolla ja 2 päivää etänä

Jos olette O365 maailmassa suosittelemme 
käyttämään Teamsiä. Teams kuuluu todennäköisesti 
jo teidän lisensseihin. Microsoftin tieturva on 
huippuluokkaa ja kun kaikki data on samassa 
ympäristössä, tulee etätyöskentelystä helpompaa. 
Näin alkuun aloittaisin Teamsin, SharePointin, 
OneDriven, OneNoten, Plannerin sekä ToDon 
käytöllä ;)   MUTTA tarvitsette Slackin ystäville fakta- 

Perusteet, 
toiminnot

Jos tiimiin lisää myöhemmin uuden henkilön, pääseekö näkemään myös takautuvasti 
kommentit? (vs. WA-ryhmät joissa näkyy vasta liittymisen jälkeiset jutut)

Kyllä pääsee. Historia säilyy.  Tämä siis tiimissä.  Sen 
sijaan jos olet CHATISSA eli keskustelussa, voit 
päättää, että näkeekö uusi hlö vanhat asiat vai ei.

Perusteet, 
toiminnot

Miksi käy välillä niin, että kokouksen järjestäjä ei itse pääse suoraan sisään, vaan jonkun 
muun pitää päästää hänet sisälle...

Tämä on asia joka pitää vain oppia kantapään 
kautta.  Juuri teidän organisaatiolla on oma Teams, 
"Meidän firman Teams", mutta myös it-
toimittajanne on saattanut kutsua teidät omaan 
Teamsiinsa.  

Nyt henkilö joka ei pääse oman yrityksensä 
kokoukseen, on luultavasti viimesi ollut "IT-
toimittajan Teamsissa" eli jossain muussa 
ympäristössä/tenantissa. 

Kuvasta näkee miten YLÄOIKEASTA REUNASTA voi 



Perusteet, 
toiminnot

Tai, miksi oman organisaation kokoukseen tullessa osa porukasta näkyy vieraana 
kokouksessa, vaikka liittyy omasta outlook-kalenterista?

Tätä pitäisi tarkentaa, mutta syy voi olla se, että 
käytössä on useita Teams-tenantteja, kuvassa 
"oman firman Teams" ja "it-toimittajan teams".  
Käyttäjä on ollut kirjautuneena tavallaan "väärään" 
teamsiin - tai muuhun kuin omaan Teamsiin.  Siksi 
hänen identiteetinsä näkyy eri tavalla kuin muut.  
Vaihtamalla oman firman Teamsiin näkyy käyttäjä 
samalla tavalla kuin kollegansa. (Tämä aiheuttaa 
pieniä murheita, mutta auttaa jos tietää tämän 
seikan)

Perusteet, 
toiminnot

Voiko Teams-kokouksessa jakaa osallistujille videon? Siis että osallistujat katsovat 
yhdessä videon?

Voi jakaa myös videon, mutta muista valita (kuvan) 
vasemmasta reunasta "Sisällytä järjestelmän ääni", 
muuten ääni jää hiljaiseksi.



Perusteet, 
toiminnot

Kirjauduin teams.microsoft.com. En kuitenkaan näe kalenteria. Onko tämä maksullinen 
ominaisuus?

Kyllä vain. Kts kuva

Perusteet, 
toiminnot

Voisi hyvä olla jossain vaiheessa purkaa erot keskustelun ja kokouksen välillä, jos ei tule 
jossain vaiheessa

Kokoukset on ajoitettuja kokoontumisia, joko 
puheella ja/tai videokuvalla.   Kokouksen sisällä voi 
olla keskustelu/chat. 

Keskusteluja sen sijaan kokouksen ulkopuolella voi 
olla yksityisessä keskustelussa/chatissa sekä 
tiimikeskusteluissa.  

Perusteet, 
toiminnot

Voinko ladata Mac-koneelle työpöytäsovelluksen? Kyllä

Perusteet, 
toiminnot

Voiko Teamsia käyttää, jos ei käytä microsoft-kalenteria / kalenteria Teamsissa? Meillä 
on käytössä google-kalenteri.

Ilmaisversiota kyllä, valitettavasti kaikki 
ominaisuudet ei ole käytössä. Suosittelemme O365 
perheeseen hyppäämistä. Perusteet, 

toiminnot
Omasta sovelluksestani tuntuu puuttuvan tuo näytön jakaminen. Voiko johtua 
työnantajan asetuksista?

Suosittelen tarksitamaan kokousasetukset. Eri 
versioissa (kuvassa) sen sijaan näytän jakaminen on 
eri Teams-versioissa. 



Perusteet, 
toiminnot

Jos haluan tuoda esim. aikaisemmat pöytäkirjat samaan systeemiin, onnistuuko, missä 
muodossa? Typ sirityminen Google-ympäristöstä

Googlen ja Wordin dokkarit pohjat keskustelee 
keskenään. Hiukan voi asettelut muuttua mutta ei 
pitäisi olla sen suurempi jumppa.

Tässä manuaalisen migraation yksi ohje: 
https://www.systoolsgroup.com/updates/migrate-
google-docs-to-office-365/

Perusteet, 
toiminnot

Miten noi alaotsikot (yleinen, kampanja yms.) luodaan? Ne ovat kanavia, eli tiimin aihealueita.  Tiimin 
oikealla puolella näkyy kolmepistettä "…" ja sieltä 
löytyy "Lisää kanava"

Perusteet, 
toiminnot

tehtävät välilehti - minkä niminen englanniksi ja miten saan lisättyä kanavaan? Riippuen tehtävien hallinta ohjelmasta. Meillä 
käytössä Planner. Saadaan lisättyä Välilehtien "+" 
merkistä ja valitaan sovellukseksi Planner. Luo uusi 
planner, anna nimeksi "esim. "

Perusteet, 
toiminnot

Miten henkilön saa poistettua tiimistä? "Tiimin asetusket" -> "Members" -> "Poista henkilö"

Perusteet, 
toiminnot

Miten tiimin keskustelu eroaa chatista? Tiimin keskustelut on tarkoitettu koko tiimille. 
Chatissä voi käydä kahdenkeskeiset asiat, joita ei 
tarvitse koko tiimille jakaa. 



Perusteet, 
toiminnot

Pystyykö chattiin lisäämään tiedostoja (pdf) Kyllä. Ja ne pysyvät historiassa ko 
henkilön/henkilöiden/kokouksen kanssa, kovin 
kätevää

Perusteet, 
toiminnot

Jos lisää Excelin tms. Tiimin välilehdeksi, näkyykö se vain itselle vai kaikille tiimiläisille? Kaikille tiimissä oleville. 

Perusteet, 
toiminnot

Teams lisensi nyt entiseltä työnantajalta. Mites kun talo vaihtuu ja tulee käyttöön uusi 
teams lisenssi: katoaako myös nyt (uusi työnantaja, mutta koneella vielä vanhan lisenssin 
teams) vanhan teamsin lisenssin aikaan luotu ryhmä ja tiedosto?

Pääsysi vanhaan lakkaa kun vanha työnantaja laittaa 
lisenssisi kiinni. Suosittelen ottamaan tiedostoista 
kopiot jos ovat sinun henk.kohtaisia. Uudessa 
ympäristössä joudut luomaan ryhmän uudestaan.

Perusteet, 
toiminnot

En saa kameraa auki! Kun olet liittymässä palaveriin tarkista aina ensin 
"laite asetukset" ja sieltä minkä kameran tietokone 
tunnistaa kullakin hetkellä. Jos haluttua kameraa ei 
näy listassa voi vika olla ajureissa tai kamerassa, tai 
vastaavasti hitaassa internetyhteydessä eikä 
kamera suostu avautumaan.

Perusteet, 
toiminnot

miten tuollaisen julkisen ilmoituksen saa tehtyä? tarviiko olla taustalla joku perusasetus 
päällä, jotta toimii, sillä tällä hetkellä TEAMS kanavassa ei toimintoa näy.

Valitse A-muotoilupainke, sitten uusi--> ilmoitus --> 
tee ilmoitus.  Kts. Kuva. 



Perusteet, 
toiminnot

Näkeekö mistään kuka tiimin jäsenistä on lukenut keskustelun/ilmoituksen tai onko 
viestiä luettu?

Chatin puolella on luettu merkki (silmänkuva) 
Tiimissä ei valitettavasti tätä ole. Täytyy sopia siis 
yhteiset pelisäännöt kuinka kuitataan nähty viesti 
(esim. Peukutus)

Perusteet, 
toiminnot

Omien tehtävien hallinta Teamsillä. Annat tehtäviä Plannerissa,  siellä näkyy 
kokonaisprojektin tilanne.  Yksittäinen käyttäjä saa  
ToDo appiin sekä nämä Plannerin tehtävät mutta 
myös liputtamansa sähköpostit sekä itselleen 
antamat tehtävät. Rock.

Perusteet, 
toiminnot

On siis käytettävissä puhelimelta ja pädiltä selaimen kautta eikös? Kyllä, mutta se ei ole kovin kätevää.  Lataa mobiilille 
oma Teams mobile app, se on loistava.

Perusteet, 
toiminnot

Voiko teamejä olla ja toimiiko kätevästi jos suurin osa tiimistä ei ole omasta 
organisaatiosta (eli niin että paljon eri käyttäjiä gmail, hotmail jne)

Tarksita että Teams Admin Centeristä ulkopuolisten 
käyttäjien salliminen on salittua teidän Teams 
ympäristöönne. Ole yhteydessä O365 Adminiinne. 
Kun tämä sallittu tapahtuu ulkopuolisten lisääminen 
samalla tapaa kuin oman organisaation henkilöstön.

Perusteet, 
toiminnot

Voiko julkisen tiimin vaihtaa myöhemmin yksityiseksi tai toisinpäin? Ei.

Perusteet, 
toiminnot

Miten se puhelimella liittyminen tapahtuu?  Se kysymys kiinnostaa muakin! App -storesta sovellus, kirjautuu sisään ja klikkaa 
osallistumis linkkiä. Samalla tapaa kuin koneellakin. 
Tai lue täältä puhelimella liittymisestä: 
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukseen-
liittyminen-teamsissa-1613bb53-f3fa-431e-85a9-
d6a91e3468c9



Perusteet, 
toiminnot

Olen ymmärtänyt, että Teams ja Sharepoint toimivat jotenkin yhteen. Onko tähän jotain 
avainasioita, jotka tulisi ymmärtää. Kumpaa kautta esim. lisätään jäsenet, kumpaan 
kannattaa tallentaa tiedostot ym.

Jos SharePoint ei ole vielä käytössä niin starttaa 
Teamsin puolelta. Sieltä ihmiset sekä tiedostot. 

Eli aloita Teamsin puolelta, kuvasta näkyy miten 
Teams rakentuu aina SharePointin päälle. 

Perusteet, 
toiminnot

miten saan laitettua chatissa viestiä henkilölle, joka on eri organisaatiossa kuin missä itse 
olen? Eli pitääkö minun olla etukäteen luotuna tiimi, johon tämä em. hlö kuuluu, ja vasta 
sitten voin keskustella chatissa?

Tämä vaatii Teams Admin Centeristä ulkopuolisten 
käyttäjien sallimista Teams ympäristöönne ja 
myöskin toisella puolella saman jutun. Sen jälkeen 
vain Chatissa haet henkilön koko spostiosoitteella 
henkilön ja rupeat chattaamaan!

Eli marras/joulukuusta 2019 tämä on onnistunut. 
Suora chat naapurifirman ihmisten kanssa. Perusteet, 

toiminnot
Onko selvää, että ei vahingossa jaa eri ryhmiin kuulumattomia tiedostoja? Käyttäjät on aina riski, eli tarkuutta vaatii. Onneksi 

viestit ja tiedostot voi yleensä poistaa :) 



Perusteet, 
toiminnot

Mikä on Teamsin ja Sharepointin välinen suhde tiedostojen jaon ja tallennuksen suhteen? SharePoint toimii kaiken taustalla. Kun luodaan 
Teams tiimi niin SharePointtiin syntyy oma 
tiimisivusto kyseiselle tiimille

Perusteet, 
toiminnot

Moi! Minulla on jostain syystä hävinnyt Teams "logosta" alapalkista hävinnyt herätteet 
(punaiset numerot), jotka ilmoittavat, jos Teams ryhmissäni jotain tapahtuu tai minua 
yritetään tavoitella. Mistä johtuu?

Jos ilmoitukset ovat nollassa, eli niitä ei ole, ei 
myöskään ole punaista palleroa :)

Perusteet, 
toiminnot

Olen kunnan palveluksessa, meillä on Teams-käytössä, mutta ainakaan minulla ei ole 
Kalenteri-toimintoa sovelluksessa. Mistä tämä johtuu ja miten saan sen käyttöön?

Outlookin apuohelmat kohdasta saa Teams palikan 
liitettyä kalenteriin

Perusteet, 
toiminnot

Henkilötiedot eivät näy keskustelupainikkeessa. Miksi? Käyttäjä on todennäköisesti liittynyt vieraana webin 
kautta



Perusteet, 
toiminnot

poistuuko chat-keskustelut jonkun ajan kuluessa? Ei

Perusteet, 
toiminnot

Käytän sekä oman yrityksen että kahden asiakkaan Teamsia. Jos olen kokouksessa esim. 
oman yrityksen Teamsissa, voinko jakaessani työpöydän muille osallistujille näyttää 
asiakkaan Teamsissa olevia tiedostoja tai esim. Planner-näkymää?

Joudut avaamaan toisen ympäristön 
webpohjaisena, jonka jälkeen jaat kyseisen ikkunan. 
Eli sekä ohjelmisto ETTÄ selainversio auki.  Kieli 
keskellä suuta.

Perusteet, 
toiminnot

Miksi kaikilla ei näy Outlookin kalenterissa New Teams Meeting, vaikka kaikilla Office 
365?

Apuohjelma uupuu todennäköisesti. Outlookin 
apuohjelmista saat lisättyä tämä kaikille.

Perusteet, 
toiminnot

Kuinka paljon tallennustilaa Teams tarjoaa? Teams ei itsessään tarjoa tallennustilaa. O365 
lisensseihin kuitenkin kuuluu yleensä 1TB yrityksellä 
SharePoint tallennustilaa

Perusteet, 
toiminnot

Olen huomannut, että Teams ei ilmoita, mikäli eri tiimeihin tulee uusia viestejä. Onko 
tähän olemassa joku asetus, jota voisi muuttaa? Henkilökohtaisten chattien ilmoitukset 
tulee kyllä.

Omista asetuksista voit määrittää mistä kaikesta 
saat ilmoitukset. Teamsin oikea yläreuna,  asetukset 
--> Ilmoitukset. 

Perusteet, 
toiminnot

Saako tämän materiaalin jakaa sitten yrityksellemme? Pitääkö uuden tiimin luonnissa olla 
yleensä yrityksen sisäverkossa? Nyt sanoo että tiimin luonnissa ongelma?

Saa. Ei tarvitse olla. Toki yrityskohtaisia rajoituksia 
voi olla käytössä. Ota yhteyttä omaan IT tiimiisi

Perusteet, 
toiminnot

Onko väliä KUKA tiimin luo? Eli onko ko. henkilöllä tiimiin jotain erityisoikeuksia? Hän on automaagisesti OMISTAJA eikä JÄSEN. Muut 
omistajat voivat myöhemmin esim. Sovittaessa 
ottaa häneltä omistajan oikeudet pois. 

Perusteet, 
toiminnot

Miten kanavien sähköpostiviesti-ilmoituksia hallinnoidaan? Miten säädään miltä 
kanavalta tulee ilmoituksia sähköpostiin ja miltä ei? Nyt niitä tulee niin paljon spostiin, 
että sposti täyttyy.

Teamsin oikea yläreuna --> asetukset --> ilmoitukset

Perusteet, 
toiminnot

Yksityisyrittäjänä kysyn. Voinko luoda tiimejä / kanavia asiakkaiden kanssa? Niin, ettei 
muut näe keiden kanssa tiimejä luotu.

Yrityksenne IT-hallinnoija näkee kaiken, mutta 
kollegasi eivät.



Perusteet, 
toiminnot

Olisin kysynyt hyvistä kouluttamiskäytännöistä Teamsissä, mutta kouluttaja nyt puhuu 
kilpaa itsensä kanssa :-D

Niin, 45 minuuttia oli tiukka aika.  Parhaita 
koulutustapoja: 
- motivoiva infotilaisuus on tärkeä alku, ei konetta
- perusteita voi opettaa suurissa ryhmissä, mutta…
- Teamsin käyttöä on hyvä jalkauttaa 
yksikkö/toiminto kerrallaan
- Käytäntö pitää yhdistää koulutuksissa 
pelisääntöihin

Perusteet, 
toiminnot

Mitkä oikeudet ovat tiimin jäsenellä, joka tulee ulkopuolelta, eikä hänellä välttämättä ole 
MS softapakettia?

Vieraan/Guest oikeudet.  He voivat keskustella, 
lisätä ja muokata dokumentteja, heidät voi kaikki 
listata hallitusti JA heidän oikeuksiaan voi 
hienosäätää. 

Perusteet, 
toiminnot

Mä tipuin jo kärryiltä. Jep, pahoittelen että 45 minuuttia oli aika jossa saa 
ihmiset sitoutumaan ja tietyn asiamäärän saa 
mukaan. 

Perusteet, 
toiminnot

Jos on perustamassa yhteistä tiimiä/työskentelytilaa useiden eri organisaatioiden 
edustajille, mitä tapaa suositatte? Teams-tiimi vai Sharepoint-työtila? Entä jos vain osalla 
organisaatioista on Teams käytössä?

Kun luot Teams-tiimin, syntyy taakse aina 
SharePoint-työtila. JOS sinulla on jo klassinen 
SharePoint-työtila taustalla (teamsite), voit 
asetuksista nostaa/yhdistää ko- työtilan ensin 
ryhmään ja siitä syntyy Teamsin -tiimi.  --> elämä 
jatkuu. 

Perusteet, 
toiminnot

Mikä on mennyt tiimin luomisessa pieleen, kun jäsenet eivät ole voineet osallistua 
keskusteluun lainkaan, paitsi jos heidät on asetettu omistajiksi?

Hei, vaikea sanoa, annapa esimerkki 
kristian.hentula@midpointed.fi 



Perusteet, 
toiminnot

Kuka tuollaisen Teams-tiimin keskustelua moderoi? Onko jollain oltava moderaattorin 
rooli?

2-3 kertaa olen itse joutunut 18 vuoden aikana 
puuttumaan.  Kerran uskonto, kerran politiikka (siis 
riitaa) ja kerran loppuunpalaminen.  Oli hyvä että 
päästivät savut ulos, MUTTA jouduimme 
viittaamaan toimintaohjeisiimme, että "näin ja näin 
ei saa keskustella".   Yksi tapa on ottaa yhteyttä 
kekskustelijaan ja sanoa, että hei voitko 
kommentoida perään toisella tavalla. 

Perusteet, 
toiminnot

Teams taitaa olla paitsi spostin niin kenties myös Group:ien tappaja? Oivallinen kysymys!  Office 365 Ryhmä eli Group on 
hallinnollinen liima joka yhdistää Teamsin tiimin 
taustalla olevaan Groupiin.  Jos luot uutta Teams-
tiimiä, Teams sanoo että "hei, omistat jo groupit x ja 
y, tehdäänkö niistä Teams-tiimi?"  (kyllä, tee se) :)

Perusteet, 
toiminnot

Miten eri hallintokuntien työntekijät pääsevät samaan tiimiin? Meillä ollut ongelmana, 
että esim. opettajat ja oopiskeluhuollon henkilöt eivät ole päässeet samaan tiimiin.

Usein opettajat ja muu henkilöstö ovat eri vuosina 
ja täysin eri tenanteissa (ympäristöissä) ja eri 
lisensseillä ottaneet 365:n käyttöön.  Joko tehdään 
töitä että kaksi tenanttia käyttää samoja 



Perusteet, 
toiminnot

Tuliko jo mikä on Wiki? Wiki antaa kirjoittaa muistiinpanoja 
onenotemaiseen tyyliin.   Se on ehkä kankeampi 
kuin OneNote, mutta sen vahvuus on että Teamsin 
kokouksen MUISTIINPANOT on sisäänrakennettuna 
WIKISSÄ, ei OneNotessa.  Tuossa oli suht kiva 
artikkli asiasta: 
https://office365itpros.com/2018/10/05/inside-
teams-wiki/ 



Perusteet, 
toiminnot

Onko Teamsissa työkalua, jota voi käyttää uusasiakashankinnan apuna esim. 
kylmäsoittojen seurannassa?

Sellaisen luo nopeasti 

ALOITA ILMAN KONTAKTI -EXCELIÄ:  Luo lista 
Teamsin takana olevaan SharePointiin. Anna 
sarakkeita:  Kontakti (etunimi sukunimi, tekstinä), 
yritys (nimi tekstinä),  puhelinumero 
(numerosarake), yritystyyppi (valinta, 1,2,3,4, esim. 
Suuret, pienet, toimiala A tai B),  Soittopäivä 
(päivämäärä+kello-sarake). Anna sarakkeena myös 
Asiakkaan vastaus tai muistiipanot.  Kenties 
vakiovalinta: miten jatketaan a) ei jatketa,  b) 
jatketaan myöhemmin   c)  saa lähestyä heti.   
Optioita:  Miktä tuotetta tarjottu:  A, B, C, . 

ALOITA KONTAKTI-EXCELIN KANSSA: katso mitä 
sarakkeita sinulla on excelissä.  Tee yllä olevat 
sarakkeet sen mukaan mitä mielelläsi kirjaat 
kylmäsoitto-Exceliisi.  

Kun sarakkeet ovat valmiita, lisää sisältö 
(puh.numerot, ihmiset jne..  Voit käyttää 
SharePointin listaa sellaisenaan TEamsin läpi, 
komeaa olisi luoda tästä aamupäivän projektissa 
Power Apps -sovellus, joka toimii mobiilisti sekä 
TEamsissa. 

Perusteet, 
toiminnot

Miten macillä ja ipadilla on paras käyttää teamsiä. Padillä ei kaikki toiminnot näkyneeet. 
Onko office macille oltava joka omppukoneella?

Office for Mac auttaa, Safarin sijaan Chrome-selain 
voi myös olla avain onneen.

Perusteet, 
toiminnot

Jostain syystä minun Teamsiin tuli puhelinnumeron kohdalle ikivanha, vanhan työpaikan 
numero??

Tiedot ovat väärin yrityksenne AD-järjestelmässä. 
Tai jos tulit ilmaisversiolla, puhelinnumero saattaa 
tulla Microsoft -tilistäsi, joka on ns. Ei-työpaikkaan 
liittyvä tili.



Perusteet, 
toiminnot

Moikka :) Mitä eri väriset pallurat tarkoittavat; esim. osalla ihmisistä punainen, toisella 
keltainen.  Kiitos :)

Vihreä: Tavoittavissa. 
Punainen: kokouksessa, puhelussa
Punainen kieltomerkki:  ei saa häiritä
Oranssi kello: poissa 

Perusteet, 
toiminnot

Onko tällä teamsilla mm mahdollista tehdä myyntitoimeksiantoa asiakkaan kanssa joka 
on karanteenissa ?

Kyllä vain jos asiakkaan kanssa niin sovitaan, esim. 
Sähköposti on usein riittänyt tilauksen merkiksi, jos 
ei tehdä sopimusta.  Teams viesti voi olla sama asia.  
Voitte myös luoda Teamsiin Forms-työkalulla 
tilauslomakkeen. JOS ihan panostatte asiaan otatte 
vaikkapa sähköisen allekirjoituksen käyttöön. Esim. 
Docusign + Office 365: 
https://www.docusign.com/esignature/sign-pdf-
online-office-365 

Perusteet, 
toiminnot

Kiitos hyvästä sessiosta!! Perinteinen: mikä mielestänne Teamsissä on parasta, ja mikä on 
haasteellisinta? Kiitos

Parasta on Teamsin tapa matkia normaalia 
kanssakäymistä, kuin olisimme toimistolla samassa 
huoneessa. Hankalinta on tehdä päätös miten 
luomme sisältöjä muualta VS. tuommeko ne tänne 
VS. päivittämmekö olemassa oelvan työtilan tiimiksi 
jne. 



tietoturva Kuinka tietoturva? VOiko esimerkiksi otteita asiakasrekisteristä jakaa Teamseissa? Tietoturva on huippuluokkaa. Katsoisin teidän GDPR 
käytäntöjä ja toimisin niiden mukaan kuitenkin.

ULKOPUOLISET OSALLISTUJAT

ulkopuoliset 
osallistujat

Jos kokouskutsun vastaanottajalla ei ole teamsia tai käyttökokemusta siitä, miten 
liittyminen onnistuu?

Vastaanottaja saa liittymislinkin jonka kautta voi 
liittyä webpohjaisella sovelluksella. Oheisessa 
PDF:ssä on ohjeet, ehkä tärkeintä olisi kertoa, että 
jos henkilö tulee ensimmäistä kertaa 
TIETOKONE/TYÖASEMA saattaa kysyä, että 
annetaanko Teamsille lupa käyttää kameraa ja 
microfonia.  

ulkopuoliset 
osallistujat

voinko lisätä ja miten tiimiini tekijöitä firmani ulkopuolelta? Voit. Tämä vaatii Teams Admin Centeristä 
ulkopuolisten käyttäjien sallimista Teams 
ympäristöönne. Ole yhteydessä O365 Adminiinne. 
Kun tämä sallittu tapahtuu ulkopuolisten lisääminen 
samalla tapaa kuin oman organisaation henkilöstön. 
Sen jälkeen lisääminen onnistuu, vastuu on tiimin 
omistajalla eli kutsujalla. Ulkopuolisia on helppo 
hallita. 

ulkopuoliset 
osallistujat

Voinko kutsua asiakkaan tai kumppanin jolla  EI ole Teamsia tai Office 365 -lisenssiä 
mukaan kokoukseen?  

Toki voit. Hän tarvitsee vain internetin, sähköpostin 
ja sinun kutsusi. Katso videosta lisää. 



ulkopuoliset 
osallistujat

Onko Teams siis sellainen, että se on tiimien sisäinen eleli voiko siihen kutsua työpaikan 
ulkopuolisia ollenkaan?

Voit kutsua. Tämä vaatii Teams Admin Centeristä 
ulkopuolisten käyttäjien sallimista Teams 
ympäristöönne. Ole yhteydessä O365 Adminiinne. 
Kun tämä sallittu tapahtuu ulkopuolisten lisääminen 
samalla tapaa kuin oman organisaation henkilöstön.

ulkopuoliset 
osallistujat

Ainoa toiminto, jota tarvitsemme on kokouksen järjestäminen ulkopuolisten tahojen 
kanssa. Tämä edellyttää ilmeisesti maksullista versiota. Mikä palvelupaketti pitää ostaa: 
https://products.office.com/fi-fi/microsoft-teams/free ? Mitä eroa kokousten 
järjestämisen näkökulmasta on Business essentials ja Business premium välillä?

Business Premium lisenssillä saadaan lisäpalikat 
kuten Audio Conferencing käyttöön. Jos tarvitaan 
vain ulkopuolisten kanssa järjestämiseen 
suosittelen tuota Essentials lisenssiä. Kysy lisää 
jouni.sarkinen@midpointed.fi

ulkopuoliset 
osallistujat

Voiko tiimiin kutsua organisaation ulkopuolisia henkilöitä? Jos voi, niin miten? Ei varmaan 
löydy haulla.

Voit kutsua. Ovet pitää ensin avata ulkopuolisille. 
Tämä vaatii Teams Admin Centeristä ulkopuolisten 
käyttäjien sallimista Teams ympäristöönne. Ole 
yhteydessä O365 Adminiinne. Kun tämä sallittu 
tapahtuu ulkopuolisten lisääminen samalla tapaa 
kuin oman organisaation henkilöstön. Ts. sitten voit 
kutsua ihmisiä sisältä ja ulkoa.  Ulkopuoliset voidaan 
listata ja hahmottaa keskitetysti.

ulkopuoliset 
osallistujat

Mistä voi johtua, että ulkopuolinen ei pääse teamsiin? Voiko olla selaismesta kiinni tms. Tämä voi vaatia Teams Admin Centeristä 
ulkopuolisten käyttäjien sallimista Teams 
ympäristöönne. Ole yhteydessä O365 Adminiinne. 
Kun tämä sallittu tapahtuu ulkopuolisten lisääminen 
samalla tapaa kuin oman organisaation henkilöstön.

TAI:  jos muut pääsevät mutta Yrjö Yksilö @firma.fi 
ei pääse mukaan, voi yrjöllä olla 365-tili muuallekin, 
hän tavallaan yrittää liittyä väärällä 365-tilillä.  



ulkopuoliset 
osallistujat

Jos suurin osa tiimin jäsenistä on organisaation ulkopuolisia verkoston jäseniä, niin 
oletettavasti aina suljettu/yksityinen tiimi?

Suljettu on silloin ainoa vaihtoehto.

ulkopuoliset 
osallistujat

Jos mulla on vain puhelinnumero henkilölle jolla ei ole teams käytössä niin saanko 
puhelinnumerolla kutsun henkilölle, vertaan tässä skypeen

Saat mutta vaatii Audio Conferencing lisäpalikan 
kokouksen järjestäjälle. 


