
Arviointityökalu
Miten käytän arviointityökalua ja käsittelen arviointeja?



Aluksi

Mitä tehdä?
Kirjaudu asiakaskirjautumiseen.

Klikkaa valikosta kohtaa “Arviointityökalu”.

Aloita työkalun käyttö! Voit joko:
- kerätä
- julkaista tai
- hallinnoida arviointeja.

https://customer.educations.com/sign-in?site=koulutus.fi


Kerää arviointeja

Mitä tehdä?
Arviointityökalulla voit 
luoda arviointilomakkeen 
sekä sähköpostiviestin, 
jolla pyydät osallistujia 
tekemään arvioinnin.

Valitse, keräätkö 
arviointeja 
oppilaitoksestanne vai 
tietystä koulutuksesta.

ℹ Koulutusarvioinnit näkyvät kyseessä olevan koulutuksen yhteydessä. Organisaatioarvioinnit taas 
näkyvät oppilaitosesittelyssänne.



1. Valitse koulutus, johon haluat kerätä arviointeja

Mitä tehdä?
Valitse listasta koulutus, 
jonka haluat opiskelijan 
arvioivan.

Klikkaa “Seuraava”.



2. Luo, valitse ja editoi arviointikysymyksiä

Mitä tehdä?
Luo uusi arviointilomake, 
jonka haluat opiskelijanne 
täyttävän.

Voit valita myös jo aiemmin 
luodun pohjan ja muokata 
sitä.



Mitä tehdä?
Luo uusi 
sähköpostipohja 
klikkaamalla “Luo uusi 
viesti”. Lue lisää tästä 
seuraavalta sivulta.

Voit myös valita jo 
olemassa olevan pohjan 
tai muokata sitä.

Kyseessä on 
sähköpostiviesti, joka 
lähtee valitsemillesi 
opiskelijoille ja sisältää 
arviointilomakkeen.

3. Luo, valitse tai muokkaa sähköposti



Uuden sähköpostiviestin luominen

Mitä tehdä?
Klikkaa  “Luo uusi viesti”. 

Lisää viestin nimi, lähettäjän 
nimi ja viestin aihe. Kirjoita 
palautekyselyn viesti.

Saat lisättyä koulutuksen 
nimen ja linkin 
palautelomakkeelle pitämällä 
kursiivin haluamassasi 
kohdassa ja klikkaamalla 
oikealla olevia tageja.

Klikkaa oikeasta alakulmasta 
“Tallenna viesti”.



4. Lisää vastaanottajat

Mitä tehdä?
Lisää niiden 
opiskelijoiden 
sähköpostiosoitteet, 
joille haluat lähettää 
arviointilomakkeen 
sisältävän sähköpostisi.



5. Esikatsele

Mitä tehdä? 
Tässä voit esikatsella 
lähetystä, sen tekstiä ja 
kyselyä.



6. Lähetä

Mitä tehdä?
Kirjoita sähköpostille 
haluamasi otsikko.

Valitse sähköpostin 
lähetysajankohta – 
lähetä heti tai ajasta 
myöhemmäksi.

Valitse haluatko 
koonnin uusista 
arvioinneista.

Valitse lähetetäänkö 
vastaanottajille 
muistutus 
arvioimisesta.



7. Julkaise

Mitä tehdä?
Siirry Hallinnoi 
arviointeja -osioon.

Klikkaa oikeaa 
lähetystä. Esiin tulee 
Julkaise-nappi.

Klikkaa nappia, mikäli 
haluat julkaista kaikki 
kyseisestä lähetyksestä 
kertyneet arvioinnit.

ℹ Jos tietyn lähetyksen tuottamat arvioinnit on julkaistu ja tämän jälkeen tulee vielä uusia arviointeja 
samasta lähetyksestä, nämä uudet arvioinnit julkaistaan automaattisesti. Saman lähetyksen arvioinnit 
voi vain joko hylätä tai julkaista – kaikki tai ei mitään.



Julkaise arvioinnit widgetin avulla omilla 
nettisivuillanne



1. Aloita widgetin luonti

Mitä tehdä?
Valitse koulutus, josta 
haluat luoda 
arviointi-widgetin 
kotisivuillenne.

Mikäli valitsit 
organisaatioarviointien 
julkaisun, tämä vaihe 
ohitetaan.



2. Valitse widgetin tyyppi ja kopioi HTML-koodi

Mitä tehdä?
Valitse joko perusversio 
tai edistynyt versio 
widgetistä ja kopioi 
ruudulla näkyvä koodi.

Lisää koodi oman 
kotisivunne lähdekoodiin 
tai toimita se 
kotisivujenne ylläpitäjälle 
kera tiedon, mille sivuille 
haluat widgetin näkyviin.



Hallinnoi arviointeja



Pysy vuorovaikutuksessa

Mitä tehdä?
Tässä näkymässä voit 
julkaista keräämäsi 
arvioinnit, vastata 
jätettyihin arviointeihin 
ja kiittää arviointien 
jättämisestä.



Vastaa jätettyyn arviointiin

Mitä tehdä?
Klikkaa arvioinnin 
kohdalta “Lue lisää”.

Kirjoita nimesi ja 
vastauksesi avautuvaan 
kenttään. Tallenna 
vastaus.

ℹ Vastaamalla viestitte, että arvostatte asiakkaitanne ja pyritte kehittymään. Vastaus 
voi olla kaikkea yksinkertaisesta kiitoksesta kehitystoimenpiteiden kuvailuun.


