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Tämän oppaan sisältö 

Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on 

tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä osista, ilmaisesta Outlook 2010 -koulutuksesta sekä joidenkin ominaisuuksien, kuten Ulkona-tilan hallinnan, 

Outlookin asetukset -valintaikkunan sekä ohjatun tietojen tuonnin ja viennin sijainnista. 

Valintanauhan 

piilottaminen 

Tarvitsetko näyttöön lisää tilaa? 
Voit piilottaa valintanauhan ja 
tuoda se näyttöön napsautta-
malla tätä kuvaketta tai painamal-
la CTRL+F1 -näppäinyhdistelmää 

Käyttäjäruutu 

Outlook Social Connector yhdistää Out-

lookin yhteisöpalveluihin. Ominaisuus 

näkyy oletusarvoisesti pienennettynä 

lukuruudun alareunassa. 

Valintanauhan välilehdet 

Napsauttamalla valintanauhassa jotakin välilehteä 

saat näkyviin sen painikkeet ja komennot. 

Pikatyökalurivi 

Nämä komennot ovat aina näkyvissä. Voit lisätä työkaluriville 

haluamasi komennot. 

Valintanauhan ryhmät 

Jokainen valintanauhan välilehti sisältää ryhmiä, ja jokainen ryhmä sisältää toisi-

insa liittyviä komentoja. Tässä oleva Vastaa -ryhmä sisältää komennot, joilla voi 

vastata valittuun sähköpostiviestiin tai lähettää sen edelleen. 

Backstage-näkymä 
Napsauttamalla Tiedosto-
välilehteä pääset Backstage
-näkymään, jossa voit 
muokata tilin asetuksia, 
määrittää automaattisia 
vastauksia sekä hallita 
sääntöjä ja ilmoituksia. 

Voit poistua Backstage-
näkymästä napsauttamalla 
jotakin valintanauhan 
välilehteä. 

Lukuruutu 

Näyttää valitun 

kohteen tekstin. 

Siirtymisruutu 

Suosikkikansiot näkyvät ruudussa ylhäällä. 

Keskialueessa näkyvät kaikki aktiiviset kansiot. 

Ruudun alaosassa voit painiketta napsautta-

malla valita näkymän: Sähköposti , 

Kalenteri, Yhteystiedot ja niin edelleen. 

Kussakin näkymässä on omat valintanauhan 

välilehdet, joissa näkyvät kyseiseen näkymään 

liittyvät painikkeet ja komennot. 

Tehtävät-palkki 

Tässä palkissa, jonka kokoa voi 
muuttaa, näkyvät Päiväyskaavio, 
omat Tapaamiset ja oma Teh-
täväluettelo. 

© 2010 Microsoft Corporation. 

Kaikki oikeudet pidätetään. 
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Outlook 2010:n käytön aloittaminen 

Jos olet käyttänyt Microsoft Outlook 2003 -ohjelmaa kauan, Outlook 

2003:n komentojen ja työkalurivin painikkeiden etsimiseen Outlook 

2010:stä voi kulua aluksi hieman aikaa. 

Käytettävissä on monia ilmaisia resursseja, joiden avulla voit opiskella 

Outlook 2010:n käyttöä, kuten harjoituskursseja ja valikko-valintanauha-

oppaita. Saat nämä resurssit näkyviin napsauttamalla Tiedosto-välilehteä 

ja valitsemalla Ohje. Valitse sitten Tuki-kohdasta Aloittaminen. 

Missä valikot ja työkalurivit ovat? 

Outlook 2010 -ohjelman pääikkunan yläreunassa on 

leveä nauha. Sitä kutsutaan valintanauhaksi, ja se korvaa vanhat valikot ja 

työkalurivit. Kussakin valintanauhan välilehdessä on omat painikkeensa ja 

komentonsa, jotka on järjestetty valintanauhan ryhmiksi. 

Kun avaat Outlook 2010:n, näkyviin tulee valintanauhan Aloitus-välilehti 

sähköpostiavarten. Välilehden vasemmassa reunassa näkyy en-

simmäisenä Uusi -ryhmä ja siinä esimerkiksi Uusi sähköpostiviesti -

komento ja Uudet kohteet -komento (jolla voi luoda vaikkapa uuden 

tapaamisen, kokouksen tai yhteystiedon). 

Vastaa-ryhmässä ovat Vastaa-, Vastaa kaikille- ja Välitä-komennot sekä 

komennot, joilla voi vastata määrittämällä kokouksen tai käyttämällä IM 

(Pikaviesti) -toimintoa. 

Valintanauhan ulkoasu mukautuu tietokonenäytön kokoa ja tarkkuutta 

vastaavaksi. Pienissä näytöissä joistakin valintanauharyhmistä saattaa olla 

näkyvissä vain ryhmän nimi, mutta ei komentoja. Tällöin saat komennot 

näkyviin napsauttamalla ryhmän painikkeessa olevaa pientä nuolta. 
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Komennot näkyvissä tarvittaessa 

Outlook 2010:ssä kaikki käytettävissä olevat komennot eivät ole 

näkyvissä koko ajan, vaan ohjelmassa näkyvät vain ne komennot, jotka 

liittyvät kulloinkin tekemiisi toimiin. 

Jos esimerkiksi valitset siirtymisruudusta Sähköposti-

vaihtoehdon, valintanauhaan tulevat näkyviin 

sähköpostiviestien käsittelemiseen liittyvät komennot. 

Voit lähettää tai poistaa viestejä tai vastata niihin, 

merkitä viestejä luetuiksi tai lukemattomiksi, luokitella 

viestejä ja merkitä niitä seurattaviksi. 

Jos haluat lähettää uuden viestin, valitse valintanauhasta Uusi 

sähköpostiviesti . Avautuvassa ikkunassa näkyvät komennot, joita 

tarvitset tekstin muotoiluun, nimen hakemiseen Osoitteistostat tai 

tiedostojen, Outlook-kohteiden tai sähköisen allekirjoituksen liittämiseen 

viestiin. 

 Vastaavasti kun napsautat siirtymisruudussa Kalenteri-painiketta, 

näkyviin tulevat komennot, jotka liittyvät kalenterien käsittelemiseen ja  

jakamiseen, kokousten luomiseen ja kalenterin järjestämiseen päivän, 

viikon tai kuukauden mukaan. 

Jos haluat ajoittaa kokouksen, valitse valintanauhasta Uusi kokous. 

Avautuvassa ikkunoissa on kokouksiin liittyviä komentoja, kuten 

Aikatauluavustaja, Osoitteisto sekä toistumisasetukset, jos haluat 

kokouksen toistuvan päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. 

Jos kaikki tarvitsemasi komennot eivät ole heti näkyvillä, älä huoli: suorita 

toiminnon ensimmäiset vaiheet, niin komennot tulevat näyttöön. 
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Tuttujen ominaisuuksien etsiminen 

Seuraavassa taulukossa on joitakin komentoja ja asetuksia, joita saatat kaivata Outlook 2010:ssä. Luettelo ei ole täydellinen, mutta siitä on hyvä aloittaa. Jos 

haluat tarkastella Outlook 2010:n komentojen täydellistä luetteloa, napsauta Tiedosto-välilehteä, valitse Ohje, valitse Aloittaminen ja valitse sitten Vuorovai-

kutteiset valikot ja valintanauha -oppaat. 

Toiminto Valitse Toimi sitten näin 

Kalenterien jakaminen Kalenteri 
Valitse Aloitus-välilehden Jaa-ryhmästä Lähetä kalenteri sähköpostitse, Jaa kalenteri (edellyttää 

Microsoft Exchange Server -tiliä) tai Julkaise verkossa. 

Liitetiedostojen tarkasteleminen Outlookissa 

avaamatta liitteitä erilliseen ikkunaan 
Sähköposti 

Jos lukuruutu ei ole näkyvissä, ota se ensin käyttöön. Napsauta Näytä -välilehteä ja napsauta sit-

ten Asettelu -ryhmässä lukuruudun nuolta, jotta voit valita ruudulle paikan. Tämän jälkeen voit 

tarkastella liitetiedostoa napsauttamalla lukuruudussa liitetiedoston kuvaketta, jolloin tiedosto 

avautuu esikatselunäkymässä. Vain luotettavista lähteistä tulleiden liitetiedostojen esikatselemista 

ja avaamista suositellaan. 

Viesteihin vastaaminen automaattisesti 

(Ulkona-tilan hallinta) 

Sähköposti, Kalenteri, 

Yhteystiedot 

ja niin edelleen 

Napsauta Tiedosto-välilehteä, valitse Automaattiset vastaukset, valitse Lähetä automaattiset 

vastaukset, luo viesti ja valitse haluamasi asetukset. (Edellyttää Microsoft Exchange Server -tiliä.) 

Viestin peruuttaminen Sähköposti 

Valitse siirtymisruudusta Lähetetyt ja avaa sitten viesti, jonka haluat peruuttaa. Valitse Viesti -

välilehden Siirrä-ryhmästä Toiminnot ja valitse sitten Peruuta viesti. Tämän jälkeen voit poistaa 

lähetetyn viestin ja korvata sen halutessasi uudella. (Edellyttää Microsoft Exchange Server -tiliä.) 

Kohteiden etsiminen pikahaulla 

Sähköposti, Kalenteri, 

Yhteystiedot 

tai muu kohde, 

josta haluat hakea 

Napsauta siirtymisruudussa kansiota, jossa haluat tehdä haun. Kirjoita haettava teksti Haku -

ruutuun. Voit valita hakuehdot Hakutyökalut -välilehden Tarkenna -ryhmästä. Voit laajentaa 

hakua valitsemalla Hakutyökalut -välilehden Alue -ryhmästä Kaikki sähköpostiviestit . 

Tilin asetusten muuttaminen 

Sähköposti, Kalenteri, 

Yhteystiedot 

ja niin edelleen 

Napsauta Tiedosto-välilehteä, valitse Tiedot ja valitse sitten Tilin asetukset. 



Siirtyminen Outlook 2010 -versioon 
Outlook 2003 -versiosta 

Microsoft® 

Missä esikatselu sijaitsee? 

Outlook 2010:ssä esikatselu on Backstage-näkymässä. 

Napsauta Tiedosto-välilehteä ja valitse Tulosta. Ikkunan oikealla puolella 

olevasta esikatselusivusta näet, miltä valitsemasi kohde näyttää tulostet-

tuna. 

Mitä tapahtui Työkalut | Asetukset  

-kohdalle? 

Etsit ehkä ohjelman asetuksia, joilla voit määrittää esimerkiksi sen, tar-

kistaako Outlook automaattisesti viestin oikeakielisyyden ennen viestin 

lähettämistä, onko uuden viestin saapumisen merkkiääni käytössä tai 

muotoillaanko lähtevä viesti HTML-, RTF- vai tekstimuotoon. 

Napsauta Tiedosto-välilehteä ja valitse Asetukset. Näkyviin tulee Out-

lookin asetukset -valintaikkuna, jossa voit mukauttaa Outlookin asetuk-

sia. 

Valitsemalla Tulostusasetukset voit avata Tulosta-valintaikkunan, jossa 

voit valita tulostusasetuksia. 
Jotkin Outlookin asetukset -valintaikkunan asetuksista koskevat vain Out-

lookia. Osa asetuksista (esimerkiksi värimalli) koskee kuitenkin kaikkia 

muita asentamiasi Microsoft Office 2010 -ohjelmia. 
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Missä Ulkona-tilan hallinta on? 

Outlook 2010:ssä Ulkona-tilan hallinnalla on uusi nimi ja sijainti. Toiminto 

löytyy nykyisin Backstage-näkymästä. Valitse Tiedosto, valitse Tiedot ja 

valitse sitten Automaattiset vastaukset. 

Valitse Automaattiset vastaukset -valintaikkunasta Lähetä automaattiset 

vastaukset -vaihtoehto ja luo sitten vastaukset, jotka haluat Outlookin 

lähettävän puolestasi, kun et ole tavoitettavissa. 

Huomautus Tähän toimintoon tarvitaan Microsoft Exchange Server -tili. 

Mihin vienti- ja tuontitoiminto on hävinnyt? 

Outlook 2010:ssä voit edelleen viedä ja tuoda kohteita. Voit esimerkiksi 

viedä Outlookista Omat kansiot (.pst) -tiedoston tai tuoda Outlook-

kalenteriin iCalendar (.ics) -tiedoston. 

Valitse ohjelman pääikkunassa Tiedosto, valitse Avaa ja avaa sitten  

Ohjattu tuominen ja vieminen valitsemalla Tuo. Tuo tai vie tiedot 

ohjatun toiminnon vaiheiden mukaisesti samalla tavoin kuin Outlook 

2003:ssa. 
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Sähköpostin allekirjoituksen luominen 

Avaa ensin uusi viesti. Valitse Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Alle-

kirjoitusja valitse sitten Allekirjoitukset. 

Valitse Viestin allekirjoitus -välilehdestä 

Uusi. Kirjoita allekirjoituksen nimi ja valitse 

OK. Kirjoita Muokkaa allekirjoitusta 

-ruutuun allekirjoitukseen liitettävä teksti. 

Voit muotoilla allekirjoitusta valitsemalla sen ja käyttämällä haluamiasi 

tyyli- ja muotoilupainikkeita. Jos haluat lisätä muita elementtejä kuin 

tekstiä, napsauta kohtaa, jossa haluat elementin näkyvän, ja tee sitten 

jokin seuraavista: 

Valitse Käyntikortti, napsauta nimeäsi Tallennettu nimellä  

-luettelossa ja valitse sitten OK. 

Valitse Kuva, etsi kuva selaamalla ja valitse se ja valitse sitten OK. 

Valitse Lisää hyperlinkki, kirjoita hyperlinkki Osoite-ruutuun ja valitse 

sitten OK. 

Viimeistele allekirjoituksen luominen tai muokkaaminen valitsemalla OK . 

Huomautus Luomasi tai muokkaamasi allekirjoitus ei näy avoimessa vies-

tissä automaattisesti, vaan se on lisättävä viestiin manuaalisesti. 

Allekirjoituksen lisääminen uusiin sähkö-

postiviesteihin 

Jos haluat lisätä allekirjoituksen viesteihin automaattisesti, toimi seuraa-

vasti: 

Valitse Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Allekirjoitus ja valitse sitten 

Allekirjoitukset. 

Napsauta Valitse oletusallekirjoitus -kohdan Sähköpostitili-luettelossa 

sähköpostitiliä, johon haluat liittää allekirjoituksen. Valitse Uudet viestit 

-luettelosta liitettävä allekirjoitus. Jos haluat, että allekirjoitus liitetään 

vastausviesteihin tai edelleen lähetettäviin viesteihin, valitse haluamasi 

allekirjoitus Vastatut/välitetyt -luettelosta. Valitse muussa tapauksessa 

(ei mikään). 

Jos haluat lisätä allekirjoituksen uuteen viestiin manuaalisesti, toimi 

seuraavasti: 

Valitse uudessa viestissä Viesti-välilehden Sisällytä-ryhmästä Allekirjoitus 

ja napsauta sitten haluamaasi allekirjoitusta. 

Vihje Jos haluat poistaa allekirjoituksen avoinna olevasta viestistä, valitse 

allekirjoitus viestin leipätekstistä ja paina DEL-näppäintä. 
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Tietoja näppäinvihjeistä 

Outlook 2010 sisältää valintanauhan pikanäppäimiä (eli näppäinvihjeitä), 

joilla voit suorittaa tehtäviä nopeasti hiirtä käyttämättä. 

Outlook-ohjelmaikkunan mukauttaminen 

Eri käyttäjät haluavat ehkä nähdä Outlook 2010 -käyttöliittymässä eri 

osia, kuten siirtymisruudun, lukuruudun, Tehtävät-palkin tai käyt-

täjäruudun. 

Saat valintanauhan näppäinvihjeet näkyviin painamalla ALT-näppäintä. 

Voit siirtyä seuraavaksi valintanauhassa haluamaasi välilehteen painamal-

la välilehden alla näkyvän kirjaimen näppäintä. Edellä olevassa esi-

merkissä avataan S-näppäimellä Lähetä tai vastaanota -välilehti,  

N-näppäimellä Kansio-välilehti, I-näppäimellä Näytä-välilehti ja niin edel-

leen. 

Kun olet siirtynyt haluamaasi välilehteen, kaikki sen käytettävissä olevat 

näppäinvihjeet näkyvät näytössä. Voit viimeistellä näppäinyhdistelmän 

painamalla haluamaasi komentoa vastaavaa näppäintä tai näppäiny-

hdistelmää. 

Jos haluat siirtyä yhden vaiheen taaksepäin, paina ESC-näppäintä. Jos 

painat ESC-näppäintä useita kertoja peräkkäin, näppäinvihjetila poistuu 

käytöstä 

Vihje   Outlook 2003:n pikanäppäimet ovat käytettävissä Outlook 

2010:ssä. Voit käyttää vanhoja tuttuja pikanäppäinyhdistelmiä. Esi-

merkiksi CTRL+C-näppäinyhdistelmällä voit edelleen kopioida valitsemasi 

tiedot leikepöydälle, ja CTRL+R-näppäinyhdistelmällä voit avata viestin, 

johon haluat vastata. 

Jos haluat näyttää tai piilottaa nämä käyttöliittymän valinnaiset osat, 

napsauta siirtymisruudun alareunassa Sähköposti -painiketta ja napsauta 

sitten valintanauhassa Näytä -välilehteä. 

Napsauta Asettelu- ja Käyttäjäruutu-ryhmissä Siirtymisruutu-, Luku- 

ruutu-, Tehtävät-palkki- tai Käyttäjäruutu-painiketta ja määritä sitten 

haluamasi näyttöasetukset. 


