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Q&A: Teams uudet ominaisuudet ja sujuva käyttö  
webinaari 7.10.2020 
 
YLEISTÄ: 
 
Mistä kaksi-vaiheisen tunnistautumisen saa käyttöön? 

• Järjestelmän ylläpitäjän pitää tehdä asetukset. Se voidaan ottaa käyttöön 
käyttäjäkohtaisesti. 

Alussa luki, ettei ole varmuuskopiointia automaattisesti. Miten nää tiedot pysyy tallessa ja 
miten? 

• Varmuuskopiointi on turvaa käyttäjien vahingossa poistamia tiedostoja ja 
mahdollisten virusten aiheuttamilta tuhoilta. 

Pääseekö työnantaja tai firman guru lukemaan firman käyttäjien Teams chattiä, vaikka ei olisi 
kutsuttu ryhmään? Onko Whatsappi kuitenkin parempi työnantajan haukkumiseen seläntakana? 

• ”Gurulla” ei ole laillista oikeutta lukea mitään viestejä. Jos tulee sellainen asia, että 
tehdään rikosilmoitus ja saadaan oikeuden päätös, voidaan viestejä lukea. 

Mikä on käytäntö irtisanotun työntekijän sharepoint, teams, ynnä muiden tiedostojen 
hallinnasta? Onko ne firman omaisuutta? 

• Organisaation pitää ohjeistaa työntekijöitä, että Onedrive, Teams, Sharepoint ovat 
tarkoitettu vain työasioita varten. Tällöin työnantajalla on oikeus päästä tiedostoihin 
käsiksi. Sähköposti omaa tiukemman yksityisyyden suojan. 

Onko Teams ilmainen henkilökohtaisesti tai esim. yhdistyksessä käytettynä? 
• Teamsista löytyy riisuttu ilmainen versio kotikäyttöön. Jos yhdistys on voittoa 

tavoittelematon, voi se hakea Microsoftilta huojennusta hintaan. 

Latasin Teams'in ilmaisen version kotikoneelle. Siinä ei ole kalenterinäkymää. On vain 
kokoukset, Jo aikataulutettuun kokoukseen ei pääse jälkeen päin käsiksi. Liittyykö tämä tähän 
ilmaiseen versioon? Vai missä vika? 

• Ilmainen Teams ei sisällä sähköpostia ja kalenteria. 

 
KOKOUKSET: 
 
Miten osallistujat saadaan kokouksen odotustilasta mukaan kokoukseen? 

• Ruutuun tulee selkeä ilmoitus, että henkilöitä on odotustilassa. 

Kuinka jo tehtyyn kokoukseen voitiin lisätä uusia osallistujia niin, ettei jo kertaalleen kutsun 
saaneet saa kutsua uudelleen? Outlookin kautta? 

• Voit kutsua uusia henkilöitä Outlookin kalenterin kautta tai Teamsin kalenterin kautta. 
Otat vain merkinnän muokkaukseen, lisäät/poistat henkilöitä ja lähetät päivityksen. 
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Näkeekö/saako selville joku muu jos tallennan salaa esim Windowsin Record a Gameplay 
Videota käyttäen Teamsin kokouksia ja esityksiä? 

• Windowsin työkaluilla tapahtuvaa näytön tallennusta ei voi estää mitenkään. Henkilö 
voi käyttää myös esim. kamerakännykkää. 

Ainakin aiemmin mielestäni Teamsin videonauhoituksen kaikki osallistujat näkevät selvästi. Toki 
sitä ei näe, jos tallentaa vaikka kameralla. 

• Jos kokous tallennetaan, kaikille osallistujille tulee siitä ilmoitus ruutuun. 

Mistä whiteboard valitaan - en ole omassa Teamsissä nähnyt vielä. Oliko noiden kolmen pisteen 
takana? 

• Whiteboard löytyy saman toiminnon takaa, mistä jaat näyttösi. 

Miten LIVE-tekstityksen sai käyttöön? 
• Kokouksen aikana …/Ota live-tekstitykset käyttöön 

Huomaan että meidän Teamsissä ei ole tuota Uusi keskustelut tai Vastaa, meillä on vain Kirjoita 
uusi viesti. Keskustelu on yhtä pötköä. Mistä tämä johtuu? 

• ”Uusi keskustelu”-painike on vielä uusi ominaisuus. Odottele hetki, niin se tulee 
teidänkin Teamsiin. Käyttäjiä kannattaa silti ohjeistaa käyttämään ”Vastaa”-painiketta 
kommentoidessaan vanhoihin viesteihin. 

Entä jos haluaa pidempiä kyselyitä? 
• Pidemmät kyselyt tehdään Forms-työkalulla. Siirry selaimella osoitteeseen 

https://www.office.com ja valitse ”Forms”. Jos työkalua ei näy, pyydä ylläpitoa 
lisäämään työkalu. 

LISTAT: 
 
Lists: soveltuisiko tuo esimerkiksi jäsenluettelon ylläpitämiseen excelin sijaan? Tuonhan sai 
exceliin vietyä. Mutta mitä etua Listasta olisi? Jos jäseniä on parisataa? 

• Lists toimii hyvin, vaikka rivejä olisi satoja. List on integroitu tuohon Teamsiin hyvin. 
Jos tuot välilehteen näkyviin Excelin, siellä näkyy kenties turhia Excelin valikoita ja 
toimintoja, joita ei lists-sovelluksessa ole. Lists on selkeämpi käyttäjälle. 

 
Eikö kannattaisi kuitenkin käyttää Exceliä jatkossakin sen sijaan, että tekee listan Teamsissa? Ja 
sitten vain jakaa se Excel Teamsiin.  

• Makuasia. Excelissä toisaalta turhia toimintoja näkyvissä pelkän listan kannalta. 

 
MUUTA: 
 

https://www.office.com/
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’Radiopuhelin-toiminnon sijaan eikö parempi olisi ottaa vain kahdenkeskinen tai ryhmäpuhelu? 
Silloin selkeästi puhelin myös soi, kun jollakulla on asiaa. Ja toimisi myös muussakin kuin 
androidissa. 

• Kukin valitsee itselleen sopivan toimintatavan. Tämä on taas yksi uusi vaihtoehto. 

 
 
 
 


