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Teams -perusteet
Tavoitteet:

▪ Tämän koulutuksen läpikäytyään osallistuja ymmärtää Teamsin käytön hyödyt omalle työlleen, pääsee alkuun 

Teamsin hyödyntämisessä ja oppii tärkeimmät perustoiminnallisuudet.

Sisällöt:

▪ Mikä Teams on ja mitä sillä voi tehdä?

▪ Tiimien hallinta

▪ Teams –kanavat ja niiden hallinta

▪ Teamsin ilmoitusasetukset

▪ Teamsin hakutoiminnot

▪ Teams –kokouksen perusteet: kokouksen luominen, kokoukseen liittyminen, kokousasetukset

▪ Hyviä käytänteitä kokouksiin: monipuoliset, vuorovaikutukselliset kokousmenetelmät
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Modernin työnteon edut ja tavoitteet

Tiedän, mistä tieto 
löytyy ja hyödynnän sitä 

tehokkaasti 

Kuinka: 
Keskitämme viestinnän 
ja tiedostot Teamsiin 

Asiat ja tiedostot ovat 
saatavilla ajasta, 

laitteesta ja sijainnista 
riippumatta

Vähennämme 
kokousten määrää, 
työaikaa vapautuu

Kuinka: 
Keskustelemme ja 
edistämme asioita 
Teamsin kanavalla 

yhdessä työskennellen

Työstämme tiedostoja ja 
asioita yhdessä, jopa 

samanaikaisesti

Kuinka: 
Kommentoimme ja 

muokkaamme yhdessä 
tiedostoja Teamsissa, 
jopa samanaikaisesti

Työskentelemme 
tehokkaasti

Kuinka: 
Opettelemme yhdessä 
hyödyntämään Teamsia 

tehokkaasti
Tekniikka on 
tukiroolissa



Teamsin periaatteet ja käsitteet –
talovertaus

Isäntä/emäntä Perheen-

jäsenet

Talo

Vieraat

Huoneita

Kalusteet

Tiimi

Omistaja(t) Jäsen(et) Vieraat

KanavaKanava

Kanava
Kanava

Välilehdet / 

sovellukset



Teamsin käyttöliittymä
▪ Toiminta: Toimintasyötteen avulla pääset nopeasti ajan tasalle

siitä, mitä Teamsissa tapahtui esim. lomalla ollessasi. 

▪ Keskustelu: voit käydä kahden tai useamman välisiä 

yksityisiä chat-keskusteluita, jotka eivät liity yhteenkään Teams-

ryhmään. 

▪ Tiimit: tässä listassa näet kaikki Teams-ryhmäsi ja niiden alla

olevat kanavat.

▪ Kalenteri: Kalenterinäkymä, joka synkronoituu Outlook-

kalenterisi kanssa. Teams-kokoukseen liitytään tätä kautta.

▪ Puhelut: Voit soittaa ääni- tai videopuheluita oman 

organisaatiosi henkilöille.

▪ Tiedostot: Näkymän kautta voit selata omia, OneDrivessa 

olevia henkilökohtaisia tiedostoja ja eri Teams-ryhmissä olevia 

tiedostoja.

▪ Haulla voit etsiä sisältöjä Teamsista. Voit suodattaa hakutuloksia.



Teams-perusteet
▪ Tiimi: kokoelma ihmisiä, sisältöjä ja työkaluja 

▪ Vain määritetyt henkilöt voivat perustaa uusia Teams-ryhmiä

▪ Yksityinen Teams-ryhmä: vain tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä

▪ Julkinen Teams-ryhmä: kaikki organisaation jäsenet voivat liittyä 

▪ Organisaatiolaajuinen, johon kuuluvat kaikki organisaation 

työntekijät ja jos organisaatioon tulee uusi henkilö, hän automaattisesti 

saa jäsenyyden.

▪ Kanavat: tiimin toiminta, ml. keskustelut ja muu sisältö jakaantuvat 

kanaviin. Jokaisella tiimillä on Yleinen-kanava, jota usein käytetään yleiseen 

keskusteluun ja tiedottamiseen. Sitä ei voi poistaa, eikä sen nimeä muuttaa. 

Keskustelu järjestyy kanaville aikajärjestyksessä. 

Kanavia voidaan lisätä tarpeen mukaan esim. eri aiheille tai projektin 

vaiheille. Yleensä kanavat ovat kaikille avoimia, mutta ryhmässä voi olla 

myös yksityisiä kanavia, joilla voidaan käydä suljettua keskustelua esim. 

esihenkilöiden kanssa. 

▪ Kullakin kanavalla on omat välilehdet.  Välilehdiksi voidaan lisätä erilaisia 

dokumentteja, linkkejä ja sovelluksia välilehdiksi. 

▪ Jos poistat Teams-ryhmän, se poistaa kaiken materiaalin ja 

keskustelun kyseisestä ryhmästä. 

1. Tiimit-otsikon alta löydät kaikki ne Teams-ryhmät, 

joiden omistaja tai jäsen olet.

2. Tiimin alla voi olla 1 tai useampi kanava. Yleinen-kanava 

on aina vakiona. Kuvassa Viestinnän jory -kanava on 

yksityinen kanava (perässä lukon kuva).

3. Välilehdet. Kullekin kanavalle voi lisätä haluttuja asioita 

välilehdiksi.  Viestit, Tiedostot ja Wiki on kussakin Teams-

ryhmässä vakiona. Uusi välilehti lisätään + ja valitsemalla 

haluttu asia, esim. yhteinen OneNote välilehdeksi. 



Teamsin kolme käyttäjäroolia

▪ Teams-ryhmän omistaja hallitsee 

kyseisen ryhmän jäseniä ja asetuksia. 

Tarkista ainakin jäsenen oikeudet aina!

▪ Jäsenellä on täydet käyttö- ja 

muokkausoikeudet ryhmän sisältöihin. Voin 

jäsenenä lisätä ryhmään myös uusia jäseniä.

▪ Vieraat ovat organisaation ulkopuolelta 

kutsuttuja käyttäjiä, joilla on rajatut 

oikeudet ryhmässä: voivat keskustella 

ryhmässä sekä lisätä, muokata, siirtää ja 

poistaa tiedostoja. 
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Tiimien ja kanavien hallinta

▪ Voit raahaamalla järjestää tiimisi haluttuun järjestykseen 

vaikka viikottain

▪ Voit kiinnittää sinulle kaikista tärkeimmät kanavat 

tiimilistan ylimmäksi

▪ Voit luoda uuden kanavan tiimin nimen perästä kolme 

pistettä > Lisää kanava

▪ Voit piilottaa sinulle ei-niin-tärkeät kanavat. Pääset niihin 

käsiksi ja saat ilmoituksen, jos sinut mainitaan kanavalla. 

Teamsissä työskennellessä logiikka ei ole sama kuin 

sähköpostissa –kaikkia viestejä ei ole 

tarkoituskaan lukea. Pidä näytettynä vain itsellesi 

relevantit kanavat ja seuraa niiden keskusteluja. 

▪ Voit piilottaa sinulle ei-niin-tärkeät Teams-ryhmät. Pääset 

niihin käsiksi ja saat ilmoituksen, jos sinut mainitaan 

kyseisessä ryhmässä. 

▪ Voit säätää kanavakohtaisia ilmoituksia kanavan nimen 

perästä kolme pistettä > Kanavan ilmoitukset

Tiimin hallinta > 

Piilota

Lisää kanava

Kanavien hallinta > 

Kiinnitä

Piilota

Näytä



Niin paljon Teams-ilmoituksia, niin 
vähän aikaa! 

Teamsissa on 
eri logiikka 

kuin 
sähköpostissa

Mainitse ja 
reagoi

Hallitse, 
piilota ja 
poistu

Säädä 
ilmoituksia!

Teamsissa kaikkea viestejä ei olekaan 

tarkoitus lukea. Keskity niihin,

joilla on merkitystä.

Näytä vain ne kanavat ja tiimit, joita aidosti 

tarvitset. Järjestä ne vaikka viikottain 

tarvitsemaasi järjestykseen.

Piilota tiimit, kanavat tai keskustelut, jotka 

eivät ole tärkeitä, mutta jotka haluat 

säilyttää.

Mykistä kanava tai keskustelu ja olet edelleen 

mukana keskustelussa, mutta et saa 

ilmoituksia.

Poistu tiimeistä tai keskusteluista, jotka eivät 

ole sinulle tärkeitä.

Säädä ilmoitusasetukset palvelemaan 

sinua!

Teamsin toimintasyötteellä pääset 

nopeasti ajan tasalle siitä, mitä 

poissaollessasi tapahtui.

Tallenna tärkeät viestit, joihin haluat 

palata myöhemmin. Tallennetut viestit 

löytyvät profiilisi alta. 

Huomioi aina @maininnat. 

Kuittaa reaktiolla, jos et kommentoi.

Käytä itse @mainintaa, kun haluat

huomion tietyiltä henkilöiltä tai kanavilta.



Asioiden löytäminen
Teamsin haku ja pikakomennot

▪ Muistat, että näit jonkun asian Teamsissa, mutta 

et enää löydä sitä myöhemmin – Käytä hakua!

▪ Hakutuloksia voi suodattaa viesteihin, 

henkilöihin tai tiedostoihin 

▪ Tuloksia voi suodattaa tietyn aikajänteen, 

lähettäjän tai valitun kanavan mukaan.

▪ Hyödynnä Teamsissa Ctrl F komentoa. Sillä voit 

hakea keskitetysti tietyn kanavan tai yksittäisen 

keskustelun sisällöstä. Se hakee sen keskustelun 

tai kanavan sisällöistä, jossa juuri tällä hetkellä 

olet.

Teamsin hakulaatikko 

toimii myös 

pikakomentojen 

paikkana
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Teams -kokoukset



Teams-kokoustyypit

Ad hoc -kokous

+
Voit järjestää kokouksen välittömästi 

klikkaamalla Teamsin kalenterissa tai 

haluamallasi kanavalla ”Järjestä kokous nyt”. 

Anna kokoukselle nimi ja liitä haluamasi 

henkilöt kokoukseen.

-

Kokouksen aika ei välttämättä sovi kaikille 

osallistujille.

Teams-kokous

+

Haluat päättää, ketkä kutsut kokoukseen. 

Voit määritellä kokousasetuksista, mitä 

oikeuksia kokoukseen osallistujilla on. 

Kokouksessa käyty keskustelu tallentuu 

chat-virtaan, jossa keskustelua voidaan jatkaa 

myös kokouksen jälkeen. 

-

Organisaation ulkopuoliset pääsevät 

kokouksen keskusteluun myös kokouksen 

jälkeen, ellet muuta tätä kokouksen 

asetuksista. 

Teams-kanavakokous

+ 
Haluat keskittää kokoukset ja niihin liittyvän 

keskustelun tietylle kanavalle. Kokouksen keskustelu 

tallentuu sille kanavalle, jossa kokous järjestetään. 

Kanavalla voidaan jatkaa kokouksen keskustelua 

myös myöhemmin. 

Organisaation ulkopuolisille kutsu menee Outlook-

kutsuna. 

-
Kanavaa ei voi vaihtaa tapahtuman luomisen jälkeen. 

Kokous ei mene automaattisesti osallistujien 

kalentereihin. 

Chat ei ole käytettävissä kokouksessa organisaation 

ulkopuolisille osallistujille.

Kaikille yhteistä: järjestä kokous Teamsin kalenteri-toiminnon kautta



Kokousasetukset
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Teams-kokousasetukset

Tarkista kokouksen asetukset etenkin silloin, kun kokoustat organisaation 

ulkopuolisten kanssa!

▪ Aulatila – tarvitaanko? Kuka tahansa kokoukseen osallistujista voi 

päästää vieraat aulasta sisään

▪ Kenellä on esittäjäoikeudet?

▪ Mykistys –Voit estää osallistujia avaamasta mikkiään

▪ Kokouksen keskustelu

▪ Käytössä: osallistujat voivat keskustella ennen kokousta, sen 

aikana ja sen jälkeen.  Voit esim. avata kokouksen kalenterista > 

”Keskustele osallistujien kanssa”, ja kertoa, että esim. 

myöhästyt muutaman minuutin kokouksesta. Älä jatka 

keskustelussa kokouksen jälkeen sisäisiä asioita, jos mukana on 

ulkopuolisia!

▪ Poistettu käytöstä: Kukaan, järjestäjä mukaan lukien, ei voi 

lähettää viestejä.

▪ Vain kokouksen aikana: Osallistujat voivat keskustella 

kokouksen aikana. Järjestäjä voi lähettää viestejä milloin 

tahansa.
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Kokoukseen liittyminen ja asetukset

▪ List item

▪ List item
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Toiminnallisuudet kokouksen aikana

1. Punainen merkki kertoo, että kokousta nauhoitetaan.  

Tässä näkyy myös kokouksen tämänhetkinen kesto.

2. Videokuva päälle/pois päältä.

3. Mikrofonin aukaisu/mykistys.

4. Jakamisen aloittaminen / jakamisen lopettaminen. Voit jakaa  

yhtä ikkunaa,  sovellusta tai koko työpöytää.

5. Pienryhmätilat

6. Lisää toimintoja (DEMO)

7. Nosta käsi –toiminnallisuus ja reaktiot

8. Kokouksen chat (avautuu ruudun oikeaan laitaan)

9. Kokouksen osallistujat (avautuu ruudun oikeaan laitaan)

10. Poistu kokouksesta

Admin: kokouksen tallentamisen estäminen tietyiltä henkilöiltä
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https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/cloud-recording


▪ Näyttö – jakaa koko työpöydän

▪ Ikkuna - Jaat vain yhden ikkunan, ei notifikaatioita

tai työpöydän muuta sisältöä

▪ Whiteboard – valkotaulu yhteisölliseen 

työskentelyyn ja piirtämiseen

▪ Kamera – käytä tietokoneen kameraa tai ulkoista 

kameraa sisällön jakamiseen

▪ PowerPoint Live – PPT -esitys

▪ Jos haluat näyttää osallistujille videon, ja haluat, että 

he kuulevat videon äänen, muista jakaessasi klikata 

"Sisällytä tietokoneen ääni” 

20

Sisällön jakaminen kokouksessa

Mobiilissa on mahdollista jakaa 

ppt, kuva, video ja näyttö
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Pienryhmätilat (Breakout rooms)

Järjestäjänä huomioi nämä

▪ Vain järjestäjä voi luoda ja hallinnoida huoneita ja ainoastaan 

työpöytäsovelluksella.  Osallistujat eivät voi vielä valita huonetta 

itse. 

▪ Huoneita voi olla 1-50 ja kokouksessa voi olla max 300 osallistujaa. 

Huoneita voi avata ja sulkea useamman kerran kokouksen aikana 

manuaalisesti tai automatiikkaa hyödyntäen. Järjestäjä voi liikkua 

huoneissa opastamassa ja aktivoimassa keskustelua. 

▪ Toimii sekä tavallisissa Teams-kokouksissa että kanavakokouksissa 

ja pienryhmähuoneet sisältävät kaikki kokouksen toiminnallisuudet 

(chat, nauhoitus…). Osallistuja ei tarvitse Teamsia osallistuakseen. 

▪ Tärkeintä on suunnitella ja valmistella hyvin sekä opastaa ja 

neuvoa osallistujia

▪ Toimii myös organisaation ulkopuolisten kanssa.

▪ Video pienryhmätilojen luomisesta

https://www.youtube.com/watch?v=UkEz8EyPNgA&t=2s


Forms -kyselyt Teams -kokouksessa

▪ Froms –kyselyn voi luoda ennen kokousta tai kokouksen aikana. 

Ennen kokousta: 

1. Teamsin kalenterissa valitse Muokkaa

2. Plussan takaa Lisää välilehti ja valitse sovelluksista Forms

3. Forms –kuvake näkyy kokouksen yläpalkissa liityttyäsi kokoukseen
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Forms –kyselyn luominen
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▪ Kyselyn voi luoda joko ennen Teams -kokousta tai kokouksen aikana

Ennen kokousta: 

1. Teamsin kalenterissa valitse Muokkaa

2. Valitse Kyselyt ja + Luo uusi kysely

3. Valitse Monivalintakysely ellet halua testata osallistujien tietoa



Forms –kyselyn luominen jatkuu
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Kirjoita kysymys sekä 

vastausvaihtoehdot  ja 

tallenna.

Voit käynnistää kyselyn ennen 

kokousta.

Kysely näkyy osallistujille, kun he 

liittyvät kokoukseen



Forms –kyselyn luominen kokouksessa
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▪ Froms –kyselyn luominen kokouksen aikana:

1. Valitse kolmen pisteen takaa Lisää sovellus 

2. Valitse sovelluslistasta Forms

3. Tallenna



▪ Liity kokoukseen ja valitse Forms –kuvake

▪ + Luo uusi kysely

▪ Jatka kyselyn luomista samalla tavalla kuin kyselyn

luominen ennakkoon

▪ Muista käynnistää kysely!
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Forms –kyselyn luominen kokouksen aikana



Forms –tulosten tarkastelu
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▪ Tuloksia voi tarkastella 

kokouksen tiedoissa

▪ Excel –muodossa tulokset näet 

menemällä Teamsissa kohtaan 

Tiedostot -> Lataukset 
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Kiitos!

Ota yhteyttä:

marianna.halonen@sulava.com

mailto:marianna.halonen@sulava.com

