
Webinaariin liittyminen Skype for 
Business Web Appin kautta

Ohjeet



Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki

• Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity 
webinaariin tästä -linkkiä, sinun tulee käydä muutama vaihe läpi voidaksesi liittyä 
webinaariin. Liittyminen onnistuu Skype for Business Web Appin kautta.

• Seuraavilla sivuilla käymme vaiheet kohta kohdalta läpi, eli näytämme miten 
pääset liittymään Skype for Business Web Appin kautta webinaariin perjantaina. 
Voit myös testata jo etukäteen toimiiko tekniikkasi (suosittelemme, että teet näin, 
jotta pääsysi webinaariin perjantaina sujuu mutkattomasti). Webinaaritilassa
pyörii tällä hetkellä testipowerpoint-esitys, joka sinun pitäisi nähdä, jos 
liittyminen onnistuu.



Muutamia tärkeitä huomioita

• Huomioithan, että riippuen selaimestasi ja Windows –ympäristöstäsi, 
jotkin vaiheet saattavat näyttää erilaisilta kuin näissä ohjeissa. 
Tarvittaessa Vinen tuki auttaa mielellään webinaariin liittymisessä: 
tuki@vine.eu tai 010 320 5066.

• Suosittelemme käyttämään selaimena joko Google Chromea tai 
Mozilla Firefoxia etenkin, jos organisaatiossasi käytetään Skype for 
Business (entinen Microsoft Lync) –työkaluja.

• Webinaariin liittyminen jatkossa on huomattavasti helpompaa, kun 
olet käynyt nämä ohjeet/vaiheet kerran läpi sillä laitteella, jolla aiot 
osallistua webinaariin.

mailto:tuki@vine.eu


Aloita klikkaamalla Liity webinaariin tästä –linkkiä sähköpostissa, jonka sait 
keskiviikkona Vineltä (Osallistumisohjeet Vinen uutiskirjeviestinnän webinaariin)

Jos sähköpostin linkki ei jostain syystä toimi, voit kopioida seuraavan osoitteen 
suoraan selaimeesi: 

https://meet.vine.eu/webinaari/KS6F5HL8

Sitten voit jatkaa näiden ohjeiden seuraamista.

Aloitetaan Web Appin kautta webinaariin liittyminen!

https://meet.vine.eu/webinaari/KS6F5HL8


Jos koneellasi on jo Skype for Business käytössä, sinulle 
avautuu ensin seuraava ikkuna, sillä koneesi yrittää liittyä 
webinaariin Skype for Businessin kautta. Valitse Cancel, 
sillä haluamme käyttää Skype for Business Web Appia.

Jos et näe tätä ikkunaa, siirry eteenpäin 



Tämä ikkuna tarkoittaa sitä, että sinulla saattaa 
jo olla Skype for Business koneellasi, ja 
Windows yrittää avata sen (Web Appin

käyttämisen sijasta). Valitse Älä käynnistä tai 
sulje ikkuna sen yläkulmassa olevasta ruksista, 

jos haluat liittyä webinaariin Web Appin kautta.

Jos käytössäsi on Google Chrome –selain, saattaa sinulle avautua tässä vaiheessa  myös seuraava ikkuna



Jatka seuraavien ohjeiden seuraamista päästäksesi webinaariin:

Kun klikkaat linkkiä tai olet laittanut sen 
selaimen osoiteriville, seuraava ikkuna 

avautuu. Valitse siitä kohta Liity sen sijaan 
Skype for Business Web App –sovelluksen 

avulla



Riippuen tietoturvastasi, sinua saatetaan myös 
pyytää vahvistamaan, haluatko muodostaa 

Internet-yhteyden tai paikallisverkkoyhteyden
Skype for Business Web Appille, valitse Salli, jos 

haluat edetä



Jos käytössäsi on Mozilla Firefox, seuraava ikkuna avautuu 
(Google Chromen ohjeet muutaman sivun päässä, siirrythän 
sinne, jos käytössäsi on Google Chrome -selain)

Kirjoita kenttään nimesi ja halutessasi myös 
yrityksesi (esim. nimesi/yrityksesi) ja tarkista, että 

sinulla on täppä kohdassa Asenna Skype for 
Business Web App –laajennus. Lopuksi valitse 

kohta Liity kokoukseen.

Mozilla Firefox kysyy sallitaanko 
liitännäinen Skype for Business Web 

App, valitse Salli



Valitse Salli, jotta Skype for Business Web App –
laajennus asennetaan koneellesi

Mozilla Firefox –ohjeet jatkuu…

Saatat päätyä suoraan myös tähän ikkunaan. 
Valitse silloin kohta Lataa laajennus ja valitse 

sen jälkeen yllä olevasta ikkunasta Salli



Tietoturva saattaa vielä ilmoittaa internet-yhteyden 
tai paikallisverkkoyhteyden muodostamisesta. 

Valitse Salli edetäksesi webinaaritilaan

Tämän jälkeen sinun pitäisi päästä Mozilla Firefoxilla webinaaritilaan, siirry 
eteenpäin ohjeissa Google Chrome –ohjeiden yli

Mozilla Firefox –ohjeet jatkuu…



Sinulle aukeaa ikkuna, josta valitse kohta 1, 
eli Lataa ja asenna Skype for Business 

Web App -laajennus

Jos käytössäsi on Google Chrome, seuraava ikkuna avautuu



Seuraavaksi sinun tulee valita 
seuraavasta ikkunasta kohta Run, 

jotta Windows asentaa Web App:in
koneellesi ja jotta voit käyttää sitä

Google Chromen ohjeet jatkuu…



Kun asennus on valmis, valitse 
Liity kokoukseen

Google Chrome –ohjeet jatkuu…



Kun Windows on asentanut Web Appin
ja olet klikannut kohdasta Liity 

kokoukseen, seuraava ikkuna aukeaa. 
Valitse siitä kohta Käynnistä sovellus

Google Chrome –ohjeet jatkuu…



Jos koneellasi on jo käytössä Skype for Business 
(entinen Microsoft Lync), Windows tarjoaa ensin 

kirjautumista sinne. Valitse kuitenkin tässä vaiheessa 
Cancel, sillä tarkoitus on käyttää Skype for Business 

Web Appia

Sekä Mozilla Firefoxissa että Google Chromessa:



Seuraavaksi Skype for Business Web App kysyy 
sinulta Käyttäjänimeä ja Salasanaa. Et tarvitse näitä 

vaan voit kirjautua kokoukseen (eli webinaariin) 
vieraana. Valitse siis kohta Kirjaudu kokoukseen 

vieraana

Sekä Mozilla Firefoxissa että Google Chromessa:



Seuraavaksi kysytään nimeä, jolla haluat liittyä 
kokoukseen (eli webinaariin) vieraana. Kirjoita 
tähän kohtaa nimesi. Voit kirjoittaa halutessasi 

nimesi lisäksi myös yrityksesi nimen (eli 
esimerkiksi nimesi/yrityksesi). Sitten valitse kohta 

Liity kokoukseen.

Sekä Mozilla Firefoxissa että Google Chromessa:



Skype for Business Web App –laajennus saattaa 
vielä tässä vaiheessa kysyä lupaa ladata 

laajennus, valitse kohta Salli



Nyt sinun pitäisi päästä webinaariin, jossa sinun pitäisi 
nähdä ennen webinaaria pyörivä testipowerpoint-

esitys. Jos et näe esitystä tai pääse liittymään 
webinaariin, otathan yhteyttä tukeemme, autamme 

mielellämme: tuki@vine.eu tai 010 320 5066

Webinaari-tila näyttää tältä, jos liittyminen onnistui (Osoitepalvelu -
powerpoint-esityksen pitäisi pyöriä webinaaritilassa):
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Vielä muutama yksityiskohta Skype-ikkunasta:

Alhaalla olevat ikonit järjestyksessä vasemmalta 
oikealle: Kamera (voit asettaa kamerasi päälle tai pois, 

webinaariin osallistujille näytetään kuitenkin 
webinaarin esittäjän eli Vinen kuvaruutu), Mikrofoni
(on oletuksena pois päältä, kun liityt webinaariin, eli 
tarkoittaa sitä, että sinun äänesi ei kuulu mikrofonisi 

kautta muille, ellet laita sitä päälle), Esitys (jos 
haluaisit itse esittää jonkin dokumentin palaverissa), 

ja Puhelun/kokouksen lopettamispainike

Chat-painike. Sitä klikkaamalla 
näet webinaarin aikana 

käytävän chat-keskustelun



Klikkaa ensin oikealla yläkulmassa olevasta 
ikonista, ja sen jälkeen valitse Esitysnäkymä. 

Tällöin näet powerpoint-esityksen suurempana.

Lopuksi klikkaa vielä chat-painike –ikonista, jolloin 
sinulle aukeaa myös chat-ikkuna (webinaarin aikana 
viestiminen tapahtuu tätä kautta eli kirjoittamalla, 

ainoastaan vineläisten ääni kuuluu osallistujille)

Voit halutessasi klikata myös kohdasta 
Osallistujat, jolloin sinulle aukeaa ikkuna, 

josta näet webinaarin sen hetkiset 
osallistujat

Paras näkymä webinaaria varten?



Edellisen sivun vaiheiden jälkeen sivun pitäisi siis näyttää tältä:

Jätä meille testiksi viesti chat-
ikkunaan, niin näemme, että olet 

saanut tekniikan toimimaan!



Miten poistun webinaarista?

Jos haluat poistua kokouksesta (eli 
webinaarista), voit valita joko punaisen luurin 
kuvan (vasemmalla) tai sivun oikean alalaidan 

kolmen pisteen valikosta kohdan Poistu 
kokouksesta



Poistuin webinaarista ja haluankin liittyä takaisin, mitä teen?

Valitse kohta Liity uudelleen tästä ikkunasta, joka avautui, 
kun valitsit edellisen sivun kolmen pisteen valikosta kohdan 

Poistu kokouksesta. Pääset takaisin webinaariin myös 
aloittamalla nämä powerpoint –ohjeet alusta.

Huomaathan, että käytyäsi nämä ohjeet kerran läpi ei sinun tarvitse käydä enää jokaista 
kohtaa uudestaan läpi, kun seuraavan kerran liityt webinaaritilaan! 



Jos et syystä tai toisesta pääse näiden ohjeiden avulla webinaarin
testitilaan (jossa pyörii ennen webinaaria Vine Osoitepalvelu -powerpoint-
esitys) tai liittymään varsinaiseen webinaariin perjantaina, saat halutessasi 
lisätietoa seuraavista linkeistä:

Lue lisää Skype for Business Web Appista: 

https://support.office.com/fi-fi/article/Skype-kokoukseen-osallistuminen-Skype-for-Business-Web-Appilla-
4828ad18-ed21-422a-a870-94d676d4b72a?omkt=fi-FI&ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI

Lue lisää Skype for Business –kokoukseen liittymisestä: 

https://support.microsoft.com/fi-fi/help/10055/joining-a-lync-meeting

https://support.office.com/fi-fi/article/Skype-for-Business-kokoukseen-liittyminen-3862be6d-758a-4064-a016-
67c0febf3cd5

Vinen tuki auttaa mielellään, jos tarvitset apua webinaariin liittymisessä: 
tuki@vine.eu tai 010 320 5066

https://support.office.com/fi-fi/article/Skype-kokoukseen-osallistuminen-Skype-for-Business-Web-Appilla-4828ad18-ed21-422a-a870-94d676d4b72a?omkt=fi-FI&ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/10055/joining-a-lync-meeting
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Tervetuloa webinaariin!


