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Teams 
-vinkkejä

➢ Käsimerkki: puheenvuoron pyytäminen, muista painaa käsimerkki myös pois päältä

➢ Chat; kommenttien esittäminen, voit jakaa muita alustoja kuten esim. Flingan osoitteen, Forms-kyselyn, 
nettiosoitteita, tiedostoja, yms. 

➢ Huoneisiin jako: automaattinen tai manuaalinen, määritä huoneiden lukumäärä, avaa huoneet, lopeta 
huoneet

Muita mahdollisuuksia

➢ Auditoriokuva: mahdollistaa kaikkien näkemisen auditorionäkymässä, jokaisen laitettava itse päälle 
(takaisin yhteisnäkymään Gallery)

➢ Teamsissa ei ole host-määrityksiä, eli kaikki osallistujat voivat jakaa materiaalia ilman erityistä lupaa

➢ Voi ladata osallistujalistan ja hyväksyä tulijat (kolme pistettä)

➢ Nauhoitus; tallentuu suoraan Microsoft Streamiin

www.microsoft.com 



Osallistujat 
chat

käsimerkki Huoneisiin jako

Hyväksy osallistujat

Lataa osallistujien tiedot

Jaa materiaalia



Auditorionäkymän mahdollisuus

Palaa takaisin gallerianäkymään

taustakuvat

nauhoitus

Koko näyttö näkymä



1. Psykologisen turvallisuuden 
luominen

• Tavoitteena turvallisuuden tunne: 
osallistujien ei tarvitse pelätä 
toisten reaktioita 

➢voi luottaa siihen, että jokaista 
kuunnellaan, sanojasi pidetään 
merkityksellisinä ja jokaisen 
mielipidettäsi arvostetaan

• Mitä enemmän uskallamme heittää 
ideoita ja olla innovatiivisia niin sitä 
enemmän olemme tuottavia



2. Tunnetason 
luominen: 
Katso kameraa

• Saat paremman kontaktin tunnetasolla, kun katsot kameraan

• Psykologinen turvallisuus kasvaa ryhmässä

- Harjoittele kameraan katsomista ja puhumista esim. videoimalla 
omaa puhetta pienen pätkän

➢Omista ilmeistä ja eleistä sekä olemuksesta tulee tietoiseksi ja sitten 
voi korjata toimintaansa



3. Läsnäolon luominen: 
ilmaise itseäsi

• Käytä ilmeitä ja eleitä

➢hymyile välillä, 

➢kallista päätä, nyökkää, 

• Sopikaa ryhmässä miten käytätte 
käsimerkkejä

➢Peukutus ylös – alas, ylös= 10, puoliväli= 5, 
alas= 1

➢heitä pallo toiselle

➢taputtakaa yhdessä, 

➢heiluttakaa käsiä, jos olette samaa mieltä

➢Käsi rinnan päälle, jos herkkä tunne



Lähde

• Simo Routarinne, Doninto: https://www.doninto.com/fi/johdanto-
entistakin-parempiin-etakokouksiin/

• Ilmaiset kuvat: pixabay

• www.microsoft.com 

https://www.doninto.com/fi/johdanto-entistakin-parempiin-etakokouksiin/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB8pSqn7TtAhWtmIsKHXynCxoQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Ffi-fi%2Fmicrosoft-365%2Fmicrosoft-teams%2Fgroup-chat-software&usg=AOvVaw2sZmDgu8X4imTxFl8UiTwV


Miten arvioit psykologista turvallisuuden kokemustasi 
viimeisessä palaverissa mihin olet osallistunut?

Asteikolla 4-10

Miten arvioit muiden osallistujien psykologista 
turvallisuuden kokemusta viimeisessä palaverissa? 

Asteikolla 0-10

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10



Arvioi missä määrin katsoit kameraan viimeisessä 
kokouksessa? 

Asteikolla 4-10 

Arvioi missä määrin muut osallistujat katsoivat 
kameraan viimeisessä kokouksessa? 

Asteikolla 4-10

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10



Arvioi miten olit ilmaisullisesti aktiivinen viimeisessä 
kokouksessasi?
Asteikolla 4-10 

Arvioi miten muut osallistujat olivat ilmaisullisesti 
aktiivinen viimeisessä kokouksessasi? 

Asteikolla 4-10

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10


