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-Miten Teams toimii, miten toimin oikein – Demo, harjoitus
-Hybridikokoukset – etäkokousten tulevaisuus?
-Kokemuksia, ja mitä olemme oppineet? Miten jatketaan?
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Esityksen näkökulmia

• Piiri

• Yhdistys

• Teams-tapaamisen järjestäjä

• Teams-tapaamisen osallistuja



”Korona on ohi, miksi vielä etätapaamisia”?

• Etätapaamisissa on omat rajoituksensa
-kaikilla ei ole valmiuksia (laitteita ja/tai osaamista)
-tekniset ongelmat yleisiä (netti pätkii, mikki mykkänä…)
-sovelluksissa ml. Teams edelleen ”lastentauteja”
-ei enää käytävä- tai kahvipöytäkeskusteluja ts. tapaamisten 
sosiaalinen puoli kärsii

MUTTA:

• Etätapaamisilla voi säästyä paljonkin aikaa ja/tai rahaa
”mieluummin tunniksi-pariksi koneen ääreen kuin päiväksi Helsinkiin”



ESITYKSEN SISÄLTÖ 
diaesitykset nettilinkkeineen sekä demo

• 1. Teamsin perusteita, lisäksi yleistä etä- ja hybridikokouksista 
(kalvoesitys)

• 2. Miten Teams toimii – miten luon kokouksen, miten kokouksen 
järjestäjän ja osallistujien tulee toimia Teamsissa (DEMO, alkuun pari 
johdantokalvoa)

• 3. Hybridikokoukset – miten niissä toimimme? (kalvoesitys)

• 4. Kokemuksia ja kevennyksiäkin – näin olemme oppineet Teamsin
käyttöä, ”kantapään kautta” (kalvoesitys)



Peruskäsitteitä

• ETÄKOKOUS - --” kokous voi olla konkreettisen kokoontumisen lisäksi 
myös etäkokous, kuten telekokous, videokokous tai web-kokous” 
(Wikipedia) -> tässä keskitytään web- eli nettikokouksiin Teams-
sovelluksella (kalvoeitys 1)

• HYBRIDIKOKOUS, jossa osa osallistujista on paikan päällä ja osa 
osallistuu etäyhteydellä (kalvoesitys 3)



Muitakin sovelluksia on, Teams lähinnä 
ammattikäyttöön
• Esimerkkejä mm. sivulla:

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/viestintamateriaalia/etakokoukset-ja-tapaamiset/

-yleisesti käytössä olevat Zoom ja GoogleMeet samankaltaisia 
kuin Teams, mutta näppärämpiä harrastuskäyttöön. Etenkin 
ilmaisversioissa monia rajoitteita (aika, osallistujamäärä)

• Lisäksi mm. WebEx sekä GoToMeeting (yleisiä kansainvälisissä 
kokouksissa, ammattikäyttöön kuten Teams)

• Ilman videota toimivia mm. WhatsApp ja Messenger

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/viestintamateriaalia/etakokoukset-ja-tapaamiset/


Hiukan historiaa ja linkkejä lisätiedon lähteille
• Microsoft Teams markkinoille 2017

https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
• Videokokouksilla pitempi historia (1960-luvulta, alkuun kalliit laitteistot 

rajoitteena – n 2000 tietokoneiden ja mobiililaitteiden kameroiden myötä 
käyttö helpottui -> etäkokoukset vähitellen kaikkien saataville)

• -Teamsin perusasioita ja Teamsin lataaminen (jos haluaa ladata – läppäri, 
tabletti, kännykkä), Teams-esittelyä https://support.microsoft.com/fi-fi/teams

• Tietoja Teamsista mm Microsoftilla esim. https://www.microsoft.com/fi-
fi/microsoft-teams/group-chat-software

• --Teams-sovellus ja sen päivittäminen: Teamsin voi ladata verkosta, ja se 
(ainakin pitäisi) päivittyy automaattisesti. Mobiilisovellus täytyy ladata 
uudelleen. Lisätietoja täältä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://fi.wikipedia.org/wiki/Videoneuvottelu
https://support.microsoft.com/fi-fi/teams
https://www.microsoft.com/fi-fi/microsoft-teams/group-chat-software
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/microsoft-teamsin-p%C3%A4ivitt%C3%A4minen-535a8e4b-45f0-4f6c-8b3d-91bca7a51db1


Mitä Teams vaatii?

• ”Teamsin käyttö vaatii, että olet aktivoinut Office 365-tilin. Jos 
sähköpostisi on siirretty pilvipostipalveluun tai olet käyttänyt 
Yammeria, sinulla on jo aktivoitu Office 365 tili. ... Teamsia voit 
käyttää joko työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai 
mobiililaitteen sovelluksella.” 
https://account.microsoft.com/account?lang=fi-fi

• Kirjoittamalla Google-hakukenttään ”Mitä Teams vaatii” saat linkkejä 
moniin ohjeisiin ja neuvoihin, tässä vain yksi linkki:
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/office-365-ohjeet/teams-pikaohje
HUOM! Monet ohjeet netissä sisältävät organisaatiokohtaisia käytäntöjä ja ohjeistuksia, 
eivät siis ole yleispäteviä. Senioriliiton tietopankin info soveltuu sellaisenaan, ks seuraava 
kalvo

https://account.microsoft.com/account?lang=fi-fi
https://www.jyu.fi/digipalvelut/fi/ohjeet/office-365-ohjeet/teams-pikaohje


Liiton tietopankissa runsaasti aineistoa

• Senioriliitolla runsaasti Teams-ohjeistusta ja myös koulutusaineistoa 
(2020-21) https://www.senioriliitto.fi/tietopankki/materiaalia-
yhdistyksille/etayhteydet-kokoukset/

https://www.senioriliitto.fi/tietopankki/materiaalia-yhdistyksille/etayhteydet-kokoukset/

