LIITE 1: OHJEITA TEAMS KOKOUKSEEN
Voit osallistua tietokoneella, mobiililaitteella tai puhelimella kokoukseen. Osallistuminen ei vaadi
Microsoft:in Teams -ohjelmiston lataamista muulloin kuin mobiililaitteella osallistuville. Ohjeet on
laadittu niille, joilla ei ole Teams tiliä, sillä tilillisten uskotaan käyttäneen Teams kokousta
aikaisemminkin.
Puhelimella ja mobiililaitteella ei pääse näkemään Teams kokoukseen näytettäviä asiakirjoja, joten
ne kannattaa aukaista tai tulostaa erikseen kokousta varten.
Mobiililaitteilla ja tietokoneilla ei suositella kameran käyttöä muutoin kuin kokouksen alussa
osallistujan tunnistautumiseen. Tämäkään ei ole pakollista.

Osallistuminen tietokoneella
Ohje:
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tili%C3%A4c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBBAAA=Desktop
1. Siirry kokouskutsuun ja valitse Liity Microsoft Teams -kokoukseen.

2. Tämä avaa verkkosivun, jossa näet kaksi vaihtoehtoa: Lataa Windows-sovellus ja Liity sen
sijaan verkossa. Jos liityt verkossa, voit käyttää joko Microsoft Edgeä tai Google Chromea.
Selain saattaa kysyä, saako Teams käyttää laitteesi mikrofonia ja kameraa. Salli se, jotta
sinut nähdään ja kuullaan kokouksessa.
3. Kirjoita nimesi ja määritä ääni- ja videoasetukset. Jos kokoushuone (tai toinen kokoukseen
yhdistetty laite) on lähellä, valitse Poista ääni käytöstä välttääksesi häiriöitä.
Valitse Puhelimen ääni, jos haluat kuunnella kokousta matkapuhelimellasi.
4. Kun olet valmis, valitse Liity nyt.

5. Tämä siirtää sinut kokouksen aulaan. Ilmoitamme kokouksen järjestäjälle, että olet valmis,
ja joku kokouksessa voi liittää sinut kokoukseen.

Osallistuminen mobiililaitteella

Ohje:
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tili%C3%A4c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBBAAA=Mobile

1. Valitse kokouskutsussa Liity Microsoft Teams -kokoukseen.

2. Jos sinulla ei vielä ole Teams-mobiilisovellusta, sinut siirretään sovelluskauppaan, jossa voit
ladata sen.
3. Lataa sovellus ja avaa se suoraan sovelluskaupan sivulta.
Teams kysyy, saako käyttää mikrofoniasi. Salli mikrofonin käyttö, jotta kokouksen muut
osallistujat kuulevat sinut.
4. Seuraavaksi näet kaksi vaihtoehtoa, joilla voit liittyä kokoukseen: Liity vieraana tai Kirjaudu
sisään ja liity. Valitse Liity vieraana.

Osallistuminen puhelimella
Helpointa osallistuminen on, että laittaa aluksi puhelimen kaiuttimen päälle. Tällöin näppäily ja
kuuntelu onnistuu osin yhtaikaa/peräkkäin

1.
2.

Soita kokouskutsussa mainittuun puhelinnumeroon +358 9 85626318
Seuraa puhelimen ohjeita eli näppäile kutsussa mainittu Conference ID: 484119821#
Muista nimenomaan lopettaa # -näppäimeen.

3.

Muistaakseni sinua kehoitetaan sanomaan nimesi ja painamaan sen jälkeen uudestaan #näppäintä. Tämän jälkeen sinut yhdistetään kokoukseen.

