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Lomakkeen luonti lataamalla kysymykset lomakkeelle 
 
Jos organisaatiolla on käytössä yhteiset kysymykset (esim. yliopistolla / tiede-
kunnalla / laitoksella), helpoin tapa luoda yksittäinen lomake on ladata kysy-
mykset lomakkeelle. Lomakkeelle latautuvat ne kysymykset, joilla on merkitty 
joko vastuuorganisaatio tai opintojakson -tunniste (tai molemmat), sen mu-
kaan, minne kysymysten halutaan latautuvan. 
 
Antamalla kysymykselle organisaatiotieto, latautuu ko. kysymys kyseisen or-
ganisaation palautelomakkeille silloin, kun palautelomake luodaan lataa -
toiminnolla. Lataus -toiminnolla on lomakkeen/lomakkeiden luonti erittäin no-
peaa. Kysymyksen latausta pääteltäessä tutkitaan ensin opetustapahtuman 
järjestävä roolilla olevaa organisaatiotietoa, jos sitä ei ole, katsotaan se opin-
tokohteelta. 
 
Aluksi haetaan se opetustapahtuma, jolle halutaan luoda palautelomake ja 
siirrytään ”Palautelomake” -painikkeesta lomakkeen ylläpitoon.  
 

 
 
Opetustapahtumien palautelomakkeen ylläpito -sivulla, ovat aluksi aktiivisena 
ainoastaan painikkeet ”Tallenna” ja ”Palaa takaisin”. Sinun tuleekin ensin tar-
kistaa palauteaika ja muistutusrastit ja tämän jälkeen tallettaa lomake. Ole-
tuspalauteaika on opetustapahtuman päättymispäivästä alkaen 21 päivää 
eteenpäin.  
 
Opiskelijoille lähtevien muistutusviestien rasteista on 2-3 muistutusrastin valit-
seminen järkevää. Vastausajan ollessa oletuksena on 21 päivää, voisivat 
suositusrastit olla seuraavat: 1) Vastausajan alkaessa, 2) viikko ja 3) kolme 
päivää ennen vastausajan päättymistä. Muistutusviesti lähtee vain niille opis-
kelijoille, jotka eivät ole vastanneet vielä palautelomakkeeseen. Opettajan 
muistutusviestissä ovat linkit sekä palautteen yhteenvetoihin, että tekstivasta-
uksiin. 
 



Helsingin yliopisto WebOodi 2 
Opiskelijarekisteri Versio 3.1 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Seuraavaksi painetaan ”Lataa kysymykset” -painiketta Tällä saadaan ladattua 
kaikki ne kysymykset, jotka on osoitettu joko ko. opetustapahtuman vastuu-
organisaatiolle roolilla järjestävä, tai jos sellaista ei ole opintokohteen vas-
tuuorganisaatiolle roolilla järjestävä.  
 

 
 
Myös ne kysymykset latautuvat, joille on annettu ko. opetustapahtuman tun-
niste. Latausta rajoittavina vaihtoehtoina voidaan käyttää myös sitä, onko 
opetustapahtuma pää- vai aliopetustapahtuma, tai se voi olla kumpi vain. Eli 
voidaan esim. määrittää, että kysymys latautuu vain silloin, kun opetustapah-
tuma on pääopetustapahtuma. 
 
Kysymykset latautuvat lomakkeelle ensin kysymysryhmän mukaan ja sitten 
sen sisällä kysymyksen tunnisteen mukaan nousevassa aakkosjärjestykses-
sä. 
 
Muuta/Luo uusi kysymys näyttö: Kysymyksen latausperiaatteet 

 
 
Kun kysymykset ovat latautuneet sivulle, voi tarvittaessa muuttaa kysymysten 
järjestystä, poistaa osan kysymyksistä tai lisätä kysymyksiä poimimalla yksit-
täisiä ”Poimi kysymys” -painikkeella. Paina lopuksi ”Tallenna” -painiketta. 
 

 
 

Eli toimintajärjestys on seuraava: 
1. Hae opetustapahtuma jolle haluat luoda lomakkeen 
2. Siirry ”Palautelomake” -painikkeesta lomakkeen ylläpitoon 
3. Muuta tarvittaessa palauteaikaa 
4. Aseta muistutusrastit opiskelijoille lähteviin muistutusviesteihin 
5. Aseta tarvittaessa muistutusrasti opettajalle lähtevään muistutusviestiin 
6. Paina Tallenna -painiketta 
7. Paina ”Lataa kysymykset” -painiketta (odota, kunnes kysymykset ovat latau-

tuneet) 
8. Muuta tarvittaessa kysymysten järjestystä 
9. Paina Tallenna -painiketta 
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