
NÄIN OSALLISTUT TEAMS LIVE -TAPAHTUMAAN 

Verkkotilaisuuden kulku 

• Verkkotilaisuus koostuu esityksistä, jotka etenevät ohjelman mukaisesti. 

• Voit osallistua koko tilaisuuteen tai kuunnella vain osan siitä. 

• Voit kommentoida esityksiä ja kysyä kysymyksiä Teams live -tapahtuman chatissa (QA). Voit myös vain katsoa 

esityksiä ja seurata keskustelua. 

Teknisiä ohjeita tilaisuuteen osallistumiseen 

• Kun osallistut tietokoneella, helppo tapa osallistua on verkkoselain. Tuetut verkkoselaimet Teams Live -lähe-

tykseen osallistumiseen ovat Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge. Toinen vaihtoehto on osallis-

tua Teams-sovelluksen avulla. 

• Jos käytät kännykkää, osallistuminen onnistuu vastaavasti joko verkkoselaimen kautta tai Microsoft Teams -

sovelluksella, jonka voi ladata oman puhelimesi sovelluskaupasta. 

Sisäänkirjautuminen Teams Live -tapahtumaan 

• Tilaisuutta varten tehty kirjautumislinkki ohjaa sinut 

Teams live -tapahtuman kirjautumisikkunaan. 

• Liittyessä saat vaihtoehdoksi kirjautua joko Teams-so-

velluksella tai verkkoselaimella.    

• Verkkoselaimella voit liittyä anonyymisti. Katso sen 

sijaan verkossa -valinta vie sinut ikkunaan, jossa voit 

liittyä anonyymisti. 

• Jos putoat pois verkkotilaisuudesta tilaisuuden aikana, 

klikkaa itsesi takaisin sisään osallistumislinkin kautta. 

Pitääkö minun sulkea mikrofoni? 

• Teams live -tilaisuuksissa osallistujilla ei ole mahdol-

lista käyttää mikrofonia. Sinun ei siis tarvitse erikseen 

sulkea mikrofonia. 

• Kysymyksiä ja kommentteja voit kirjoittaa kysy-

mysosion chattiin.   

Miten kysyn ja kommentoin? 

• Teams live -tapahtumassa kysytään käyttämällä kysy-

mysosion chattia. Tarkemmat ohjeet annetaan tilai-

suuden alussa. 

• Kysymykset voi esittää anonyyminä tai nimimerkillä. 

 

Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti Teams live -työkalulla. Voit osallistua yleisötilaisuuteen verkkoselaimessa, mobiilisovelluksella tai työpöytäso-

velluksella. 

Henkilötietorekisteri muodostuu, jos osallistuja kirjautuu yleisötilaisuuteen Teams -työpöytä- tai mobiilisovelluksen kautta. Henkilötietorekiste-

riin jää tiedot myös, jos kysymyksen esittäjä ilmoittaa henkilötietonsa. Näiden kautta tilaisuudessa kerätään osallistujien nimi- ja sähköpostitie-

dot sekä osallistujien mielipiteitä ja näkemyksiä. Mielipiteitä ja näkemyksiä säilytetään tilaisuuden jälkeen vuoden 2022 loppuun asti ja tämän 

jälkeen tiedot poistetaan. Rekisterinpitäjänä toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Henkilötietorekisterin jäsenillä 

on oikeus päästä omiin henkilötietoihinsa, pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojen 

käsittelyä, pyytää henkilötietojen siirtoa järjestelmästä toiseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Ota tällöin yhteyttä tietosuojavastaavaan tietosuoja.keha@ely-keskus.fi.   

Ramboll Finland Oy toimii tilaisuuden teknisenä toteuttajana ja toimii henkilötietojen käsittelijänä toimeksiannon ajan. 
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