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Microsoft Teamsiä voit käyttää tietokoneella tai puhelimella, kun saat kutsun Teamisiin. Voit liittyä Teams 

tapaamiseen puhelimella tai tietokoneella, jossa on internet yhteys. Tietokoneelle sinun ei tarvitse ladata 

erillistä sovellusta. Puhelimeen tulee ladata Play -kaupasta Teams -sovellus. 

 

1. Tapaamiseen liittyminen 
Olet voinut saada kutsun tapaamiseen sähköpostilla tai 

suoran linkin esimerkiksi verkkosivuilta. Voit liittyä 

tapaamiseen painamalla sähköpostiin saamaasi linkkiä Liity 

Microsoft Teams -kokoukseen (englannksi Join Microsoft 

Teams meeting). Tai suoraa linkkiä tapaamiseen.  

 

Selaimella liittyminen 
Sinulle aukeaa tietokoneella näkymä, jossa kysytään haluatko ladata Teams -sovelluksen vai liittyä sen sijaan 

selaimen kautta. Valitse liittyy selaimen kautta. Selain kysyy sinulta sallitaanko kameran käyttö. Jos haluat 

käyttää kameraa tapaamisen aikana paina Salli (Allow). Tämän jälkeen Teams siirtää sinut valmistautumaan 

tapaamiseen.  
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Jos olet liittynyt Teamsiin selaimen kautta anna itsellesi Nimi. Nimi näkyy muille tapaamiseen osallistujille. 

Kokeile toimiiko kamerasi ja mikrofonisi. Voit valita onko kamerasi ja mikrofonisi päällä, kun liityt 

tapaamiseen. Muista voit tapaamisen aikana vaihtaa kameran ja mikrofonin päälle ja pois eli valinta ei ole 

lopullinen.  

Liity kokoukseen, kun olet saanut säädettyä äänet ja kameran. Paina liittyäksesi tapaamiseen Liity nyt (join 

now) -painiketta nimesi vieressä. Yhteys tapaamiseen aukeaa. Voit joutua odottamaan hetken odotustilassa, 

että tapaamisen järjestäjä päästää sinut tapaamiseen. Eli odota rauhassa.  

Jos äänet tai kamera ei toimi normaalisti tarkista asetukset. Ohjeet löydät kohdasta 3. Äänilaitteet. 
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Puhelimella liittyminen 
 

Lataa puhelimeesi Microsof Teams -mobiilisovellus App Storesta, 

Windows -kaupasta tai Google Playsta. Sinun ei tarvitse kirjautua 

sovellukseen. Riittää, että lataat sen. Voit liittyä tapaamiseen painamalla 

sähköpostiin saamaasi linkkiä Liity Microsoft Teams -kokoukseen 

(englannksi Join Microsoft Teams meeting). Tai suoraa linkkiä 

tapaamiseen. Puhelin avaa automaattisesti Teams -sovelluksen. 

Liity tapaamiseen painamalla ”Liity vieraana”. Kirjoita nimikenttään oma 

nimesi. Paina ”Liity vieraana”. Nyt olet liittynyt tapaamiseen. Seuraavat 

ohjeeet 2. Tapaamisen aikana ovat puhelimessa ja tietokoneessa 

pääsääntöisesti samat.  

 

 

 

 

 

2. Tapaamisen aikana 
Sinun on tapaamisen aikana mahdollista osallistua tapaamisen kulkuun eri tavoin. Paras tapa tutustua ja 

oppia Teamsin eri ominaisuudet on testata niitä itse rohkeasti!  

Perustoimintoja 
Toimintapalkki löytyy joko kuva näkymän keskeltä alhaalta tai näkymän yläreunassa oikealla riippuen oletko 

liittynyt sovelluksen vai tietokoneen selaimen kautta. Toimintojen järjesty saattaa vaihdella, mutta kuvakkeet 

ovat samat.  

1. Kokouksen kesto – näet kauanko tapaaminen on kestänyt 

2. Kamera – käytössä / ei käytössä 

3. Mikrofoni – päällä / kiinni 

4. Ruudun- ja sisällönjako  

5. Lisää toimintoja  

6. Nosta käsi – pyydä puheenvuoroa 

7. Keskustelu – näytä / piilota 

8. Osallistujat – näytä / piilota 

9. Poistu kokouksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

 

 

1. Tapaamisen keston pituus näkyy realiajassa tästä.  

2. Tapaamisissa sovitaan yleensä pidetäänkö kamerat päällä vai pois. Kamera kannattaa laittaa pois 

jos tapaaminen tuntuu pätkivän tai Teams ilmoittaa heikosta verkon laadusta.  

3. Mikrofoni on hyvä pitää yleensä mykistettynä kun et puhu. Mikrofoni toistaa kaikki taustalta 

kuuluvat äänet, joten auki jäänyt mikrofoni voi häiritä tapaamisen kulkua. Huom! tapaamisen 

vetäjä voi myös sulkea mikrofonisi, mutta ei voi aukaista sitä.  

4. Näytön voi jakaa esimerkiksi jos haluaa näyttää tietokoneelta jotain tapaamisen kannalta 

olennaista tietoa.  

5. Lisätoimintojen takaa löytyy erilaisia asetuksia, kuten laiteasetukset.  

6. Voit nostaa käden pyytääksesi puheenvuoroa. Voit laskea itse oman kätesi.  

7. Keskustelu aukeaa ruudulla oikealle. Voit kirjoittaa omat kommenttisi kommentti kenttään 

esimerkiksi, jos et voi puhua tapaamisen aikana.  

8. Osallistujalistalta näet kaikki tapaamisen osallistujat sekä sen onko heillä mikrofoni päällä vai pois 

päällä. 

9. Kun tapaaminen päättyy ja haluat poistua paina punaista luuria tai sulje selainikkunta tai sovellus. 

Suljet tapaamisen vain itseltäsi, joten ei hätää jos poistut kesken tapaamista.  

3. Äänilaite 
 

Voit käyttää tapaamisen aikana erilaisia äänilaitteita, kuten kuulokkeita, joissa on mikrofoni. Kaikki langalliset 

kuulokkeet toimivat hyvin Teamsin kanssa, mutta kaikki Bluethoot kulokkeet eivät toimi yhteen Teamsin 

kanssa.  

Kytke mahdollinen äänilaite kiinni tietokoneeseen tai puhelimeen ennen tapaamiseen liittymistä tai 

viimeistään ennen kuin liityt kokoukseen vahvistusruudusta. Odota pieni hetki, jotta tietokone tai puhelimesi 

ehtii ottaa kuulokkeet kunnolla käyttöönsä.  

Miten varmistan, että ääni kuuluu halutusta laitteesta? Mobiililaitteessa äänilähde määrittyy aina laitteen 

mukaan. Esikatselu näkymässä ennen tapaamiseen liittymistä sinun on helppo kokeilla ja vaihtaa äänilaitetta. 

Näin kokouksessa kaikki toimii niin kuin pitääkin. Näet käytössä olevan äänilaitteen kuvasi alapuolella ratas -

kuvakkeen vieressä. Ratasta klikkaamalla aukeaa näytön oikeaan reunaan Laiteasetukset. Laiteasetuksista 

saat vaihdettua kauittimen, mikrofonin ja kameran. Jos haluttua äänilaitetta ei näy valikossa kannattaa 

tarkastaa äänilaitteen kytkentä tai kytkä äänilaite uudelleen koneeseen.  

 

Lopuksi: Microsoft Teams päivittyy, joten sovelluksen ominaisuudet saattavat muuttua. Päivitämme ohjeen, 

jos huomaamme muutoksia sovelluksessa. 
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