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Lomakkeen luonti poimimalla kysymykset 
 
Valitse ensin haluttu opetustapahtuma Opetustapahtumien palautelomakkeiden ha-
ku ylläpitoa varten -sivulta. Valinta tapahtuu painamalla opetustapahtuman perässä 
olevaa Palautelomake -painiketta.  
 

 
 
Tämän jälkeen pääset luomaan uutta lomaketta Opetustapahtumien palautelomak-
keen ylläpito -sivulle. 
 
Kun siirryt ”Opetustapahtuman palautelomakkeen ylläpito” -sivulle, ovat aluksi ak-
tiivisena ainoastaan painikkeet ”Tallenna” ja ”Palaa takaisin”. Ensin on tarkis-
tettava palauteaika ja muistutusrastit ja tämän jälkeen talletettava lomake. Oletuspa-
lauteaika on opetustapahtuman päättymispäivä ja tästä 21 päivää eteenpäin.  
 
Opiskelijoille lähetettävien muistutusviestien rasteista on 2-3 muistutusrastin valit-
seminen suositeltavaa. Vastausajan ollessa oletuksena on 21 päivää, voisivat suosi-
tusrastit olla seuraavat: 1) Vastausajan alkaessa, 2) viikko ja 3) kolme päivää ennen 
vastausajan päättymistä. Muistutusviesti lähtee vain niille opiskelijoille, jotka eivät 
ole vastanneet vielä palautelomakkeeseen. Opettajalle palauteajan päätyttyä säh-
köpostitse lähtevässä muistutusviestissä on linkit palautteen yhteenvetoihin ja teks-
tivastauksiin. 
 
Talletettuasi lomakkeen voit siirtyä kysymysten poimintaan painamalla ”Poimi kysy-
mys” -painiketta. Tällöin siirryt Kysymysten haku ylläpitoa varten -näytölle, josta voit 
hakea ja poimia haluamasi kysymykset. 
 

 
 
Painettuasi ”Hae kysymykset” -painiketta, odota rauhassa, kunnes kaikki kysymyk-
set ovat latautuneet näytölle listaksi. Tämä voi kestää useampia sekunteja. 
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Kun kysymykset ovat latautuneet listaksi näytön alaosaan, valitse haluamasi kysy-
mykset merkitsemällä ruksi kysymyksen kohdalle vasemmanpuolimaisen sarakkeen 
neliöön. Kun kaikki haluamasi kysymykset on valittu, paina ”Poimi valitut”  
-painiketta ja lopuksi vielä ”Takaisin lomakkeelle” -painiketta.  
 

 
 
Opetustapahtuman palautelomakkeen ylläpito -näytön jälleen avauduttua, voi kysy-
mysten järjestystä muokata joko nuolinäppäimien avulla tai asettamalla numerot 
kysymysten kohdalle ja Tallentamalla lomakkeen.  
 

 
 
Paina lopuksi ”Tallenna” -painiketta ja lomake on valmis. 
 

 

Eli toimintajärjestys on seuraava: 
1. Hae opetustapahtuma jolle haluat luoda lomakkeen 
2. Siirry ”Palautelomake” -painikkeella lomakkeen ylläpitoon 
3. Muuta tarvittaessa palauteaikaa 
4. Aseta muistutusrastit opiskelijoille lähteviin muistutusviesteihin 
5. Aseta tarvittaessa muistutusrasti opettajalle lähtevään muistutusviestiin 
6. Paina Tallenna -painiketta (-> loput painikkeet aktivoituvat) 
7. Siirry ”Poimi kysymys” -painikkeella kysymysten poimintaan 
8. Hae kysymykset ruudulle (odota rauhassa, kunnes ne ovat latautuneet) 
9. Laita rasti kaikkien haluamasi kysymysten vasemmanpuoleiseen neliöön 
10. Paina ”Poimi valitut” -painiketta + ”Takaisin lomakkeelle” -painiketta 
11. Muuta tarvittaessa kysymysten järjestystä 
12. Paina Tallenna -painiketta 

2 
 

1 
 


	Lomakkeen luonti poimimalla kysymykset
	Lomakkeen luonti poimimalla kysymykset
	Lomakkeen luonti poimimalla kysymykset



