
Outlook 2016
Vihjeitä ja vinkkejä

Pikanäppäimet ja aikaa säästävät vinkit
suosikkisähköposti- ja kalenterisovelluksiisi

Koskee Outlook 2016 for Windowsia



Painettavat näppäimet:1

1. Siirry nopeasti Saapuneet-kansioon

Käynnistitkö juuri tietokoneen ja haluat nähdä Saapuneet-kansion heti? Kokeile seuraavaa.

Kirjoita outlook ja paina sitten Enter-näppäintä.

Kun Outlook käynnistyy, luo uusi sähköpostiviesti painamalla seuraavia näppäimiä:

Lisää vastaanottajat, aiherivi ja kirjoita sitten viesti.
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Miten esityksen valmistelu sujuu?

Hei! Halusin vain tarkistaa, tarvitsetko apua ennen kokousta...

Tommy Somervuori



2. Lopeta liitteiden etsiminen

Käsittelitkö hiljattain jotain? Älä etsi sitä, sillä se on todennäköisesti jo Liitä tiedosto -valikossa.

Tallenna tiedosto 
haluamassasi 
sovelluksessa.

Luo uusi viesti.1 2 Valitse 
valintanauhassa 
Viesti.

3

Valitse Liitä tiedosto.4 Valitse äskettäin tallennettu tiedosto luettelosta.5

+ NCtrl

Pakkauslista.docx



3. Missä Piilokopio-kenttä on?

Oletko lähettämässä sähköpostia usealle henkilölle? Ota käyttöön Piilokopio-kenttä, jotta muut 
vastaanottajat eivät näy toisille. He eivät voi myöskään vastata kaikille. Voit tuoda Piilokopio-kentän 
näkyviin seuraavasti.

Luo uusi viesti. Valitse 
valintanauhassa 
Asetukset.

Olet 
valmis!

1 2

Piilokopio-kenttä tulee näkyviin.4

Napsauta 
Piilokopio-painiketta.

3

Piilokopio jää käyttöön! Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että sen jälkeen, kun näytät sen 
ensimmäisen kerran, se tulee siitä lähtien aina näkyviin. Jos poistat sen käytöstä, sekin asetus jää 
käyttöön. Se siis jää pois käytöstä.

+ NCtrl



4. Vanhentuneiden automaattisen täydennyksen 
osoitteiden poistaminen

Ala kirjoittaa nimeä, jolloin automaattisen täydennyksen luettelo tulee näkyviin.

Automaattisen täydennyksen osoitteet ovat käteviä – paitsi silloin, kun ne eivät ole. Voit poistaa 
ne seuraavasti.

Haluatko poistaa kaikki automaattisen täydennyksen ehdotukset? Se on mahdollista. Valitse 
Tiedosto > Asetukset > Sähköposti. Vieritä Lähetä viestit -osaan. Paina sitten Tyhjennä 
automaattisen täydennyksen luettelo -painiketta tai poista Käytä automaattista 
täydennystä -kohdan valinta.

Manu Mallat (manu@contoso.com)

Aurora Repo (aurora@contoso.com)

Sirkka Jantunen (sirkkaj@contoso.com)

Karita Puurunen (karita@contoso.com)

Marja Kestilä (marja@contoso.com)

Noora Linna (noora@contoso.com)

M|

Aili Möttölä (aili@contoso.com)

Poista osoite napsauttamalla X:ää oikeassa reunassa.

Manu Mallat (manu@contoso.com)

Aurora Repo (aurora@contoso.com)

Sirkka Jantunen (sirkka@contoso.com)

Karita Puurunen (karita@contoso.com)

Marja Kestilä (marja@contoso.com)

Noora Linna (noora@contoso.com)

M|

Aili Möttölä (aili@contoso.com)



5. Tiedä, milloin kannattaa poistaa ja milloin 
arkistoida

Poista- ja Arkistoi-painikkeet ovat vierekkäin. Seuraavassa kerrotaan, milloin mitäkin painiketta 
kannattaa käyttää.

VSPoista Arkistoi

Miten se toimii?

Pienentääkö se postilaatikon kokoa?

Poista-painikkeen käyttäminen 
pienentää postilaatikon kokoa, mikäli 
Poistetut-kansio tyhjennetään.

Se siirtää viestit kohteeseen...

Poistetut-kansio, jonka todennäköisesti 
tyhjennät aika ajoin. Joissakin 
tapauksissa IT-osasto saattaa tyhjentää 
sen puolestasi.

Mikä siitä tekee erityistä?

Vanha hyvä Poista-painike! Selvästi 
sanoen se piilottaa viestin, joka 
myöhemmin poistetaan lopullisesti. 
(Paitsi jos kumoat toiminnon tai 
palautat viestin.)

Poista-painikkeen napsauttaminen 
poistaa viestin.

Miten se toimii?

Mikä siitä tekee erityistä?

Näin voit säilyttää viestin yhdellä 
napsautuksella. Sinun ei tarvitse 
tallentaa tiedostoa huolellisesti 
kansioon tai alikansioon. Voit siirtää 
sen säilytykseen vain yhdellä 
napsautuksella tai napautuksella.

Se siirtää viestit kohteeseen...

Arkistokansio. Tämä on vain toinen 
kansio, jossa voit säilyttää viestejä.

Pienentääkö se postilaatikon kokoa?

Ei. Se säilyttää asiat, ei poista niitä tai 
pienennä postilaatikkoa millään tavalla.

Arkistoi-painikkeen napsauttaminen 
säilyttää viestin.



Painettavat näppäimet:1

6. Salamannopeat pikanäppäimet hakuun

Pitääkö sinun löytää tietty viesti nopeasti? Voit kokeilla näitä pikanäppäimiä.

Kirjoittamalla Taina voit etsiä kaikki viestit, jotka sisältävät sanan “Taina”.3

+ ECtrl

Kirjoittamalla tämän voit etsiä Tainan lähettämiä sähköposteja.4

Taina

Kohdistin siirtyy automaattisesti hakuruutuun.2

|

lähettäjä:Taina

Kirjoittamalla tämän voit etsiä Tainan lähettämiä sähköposteja, jotka on vastaanotettu 
tällä viikolla.

5

lähettäjä:Taina vastaanotettu:tällä viikolla

Kirjoittamalla tämän voit etsiä Tainan lähettämiä sähköposteja, jotka sisältävät liitteitä.6

lähettäjä:Taina sisältääliitteitä:kyllä



HUOMAA Automaattisia vastauksia ei voi määrittää kaikissa sähköpostitileissä. Katso vaihtoehtoisia 
menetelmiä osoitteessa https://aka.ms/alternativeAutoReply, jos ominaisuus ei ole käytettävissä.

7. Automaattisen vastauksen määrittäminen 
poissaoloa varten

Valitse Sähköposti. Valitse Tiedosto.

Olet 
valmis!

1 2

Valitse tämä asetus.4 Kirjoita viesti ja 
valitse sitten OK.

5

Valitse 
Automaattiset 
vastaukset.

3

Nimeä se haluamallasi tavalla: Poissaolovastaus, Poissa-viesti tai Automaattinen vastaus – 
seuraavassa on ohjeet määritykseen, jotta voit kertoa muille olevasi poissa.

Hei, kiitos viestistäsi. Olen 
lomalla 2. tammikuuta 
asti.



8. Viestin muuttaminen kokoukseksi

Saitko sähköpostiviestiketjun, joka suorastaan vaatii kokouksen järjestämistä? Se onnistuu 
seuraavalla tavalla.

Avaa viesti, joka pitää muuttaa 
kokoukseksi.

1 Painettavat näppäimet:2

Viesti muuttuu kokouskutsuksi osallistujien kanssa. Määritä sijainti sekä alkamis- ja 
päättymisaika. Valitse Lähetä ja kokous on valmis.

3

Yritän mie�ä, mitä meidän pitäisi tehdä? 
Annika, mitä mieltä olet? Vaihtoehto 2? 
Juhani? Ajatuksia? En osaa pää�ää. Jani? 
Mielipiteitä? Mielestäni kummassakin on 
hyvät ja huonot puolensa...

Vastaanottaja: Annika Mäkinen; Juhani Salomäki; 
Jani Vasala

VS: Päätös??? + + RAltCtrl

miikawahlman@contoso.com

Meidän on tehtävä päätös

Kokoushuone 1000

Annika Mäkinen; Juhani Salomäki; Jani Vasala



9. Siirry Outlookissa helposti

Joskus sinun pitää käyttää kalenteria ja sitten taas nopeasti sähköpostia. Seuraavat 
pikanäppäimet auttavat siirtymisessä.

+ 1Ctrl + 2Ctrl

...siirtää 
Sähköposti-kohtaan.

...siirtää 
Kalenteri-kohtaan.

+ 3Ctrl + 4Ctrl

...siirtää 
Ihmiset-kohtaan.

...siirtää 
Tehtävät-kohtaan.



10. Henkilökohtaisen allekirjoituksen lisääminen viesteihin

Valitse oikeassa reunassa sähköpostitili.4

Valitse 
Allekirjoitukset...

3

Allekirjoitukset voivat olla muotoiltuja tai hyvin yksinkertaisia. Tyylistäsi riippumatta voit luoda 
sen seuraavalla tavalla:

Valitse vasemmassa 
reunassa Uusi.

5

Valitse allekirjoitus 
Uusi viesti -kohdassa.

8Kirjoita nimi
allekirjoitukselle.

6 Tee haluamasi 
allekirjoitus.

7

Luo uusi viesti.1

+ NCtrl

Valitse Allekirjoitus.2

miika@contoso.com

Työallekirjoitus|

miika@adatum.com
miika@contoso.com

Sähköpostitili:

Miika Wahlman
Toimitusjohtaja
Contoso, Ltd.



11. Outlookin värien muuttaminen

Valitse Asetukset.

Olet 
valmis!

2

Valitse toinen teema.4 Valitse OK.5

Etsi oikeasta reunasta 
Officen teema.

3

Kun asennat Outlookin ensimmäisen kerran, se saattaa näkyä liian kirkkaana. Jos haluat 
Outlook-käyttöliittymän eri osien erottuvan, voit valita eri väriteeman seuraavasti.

Tämä toimii kaikissa Office-sovelluksissa. Huomioi, että jos muutat Office-teemaa, se muuttaa 
kaikkien Office-sovellusten, kuten Outlookin, Wordin ja Excelin, värit.

Valitse Tiedosto.1



12. Etsi Outlookin verkkoversion osoitteesi

Valitse Tiedot, ja jos yrityksellä on Outlookin 
verkkoversio, se näkyy tässä.

Olet 
valmis!

2

Tutustu siihen 
napsauttamalla 
linkkiä.

3 Kirjaudu sisään ja 
katso, miltä se näyttää.

4

Yritys saattaa tarjota käyttöösi Outlookin verkkoversion. Pystyt lukemaan työsähköpostin, kun et 
ole työpöydän ääressä. Voit etsiä verkko-osoitteen seuraavalla tavalla.

Valitse Tiedosto.1

Tiliasetukset
Muuta tilin asetuksia tai määritä enemmän yhteyksiä.

Käytä tätä tiliä verkossa.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Kiitos lukemisesta!

Oliko tästä sähköisestä kirjasta apua? Kuulemme mielellämme mielipiteesi.

Voit antaa meille palautetta

osoitteessa http://aka.ms/outlooktips-ebook
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