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- Maksuton

- Helppokäyttöinen

- Kyselyiden laatiminen vaatii 

Google-tilin



Google-tilin luominen

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fi

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=fi


Google Forms



Tästä + merkistä pääset luomaan kyselyitä.

Kaikki tekemäsi kyselyt näkyvät omalla Google Formsin etusivullasi.



Kun painat edellisellä sivulla näkynyttä + merkkiä, aukeaa tällainen 
näkymä. Tässä näkymässä pääset luomaan uuden kyselylomakkeen.

Klikkaamalla kohtaa ”nimetön lomake” ja 
”nimetön kuvaus”, pystyt vaihtamaan 
lomakkeeseen oman kyselysi tiedot.







Täältä voit valita 
kysymyksellesi 
sopivan tyypin. 
Haluatko, että 
kysymykseen 
vastataan 
esimerkiksi 
asteikolla 1-5, 
onko se 
monivalinta tai 
jätätkö vastaajalle 
tilaa kirjoittaa 
oman 
vastauksensa. 
Valinta on sinun. 



Jos vedät tämän palkin aktiiviseksi, 
kysymykseen on pakko vastata.

Tästä kuvakkeesta pystyt 
poistamaan kysymyksen.

Näistä rakseista pystyt 
poistamaan vastausvaihtoehdon.

Vastausvaihtoehtoja sekä kysymystä 
pystyt muuttamaan näpäyttämällä 
niitä ja kirjoittamalla omat 
vaihtoehtosi.

Tästä saat kopioitua toisen 
samanlaisen kysymyksen.





Tästä saat tehtyä uuden kysymyksen.

Tästä saisit tuotua aiemmin tehdystä kyselystä 
kysymykset tälle pohjalle.

Tästä saat lisättyä kyselyysi väliotsikkoja ja lisätietoja 
kysymysten välille.

Tästä saat lisättyä kysymysten väliin kuvia.

Tästä saat linkitettyä Youtube-videon kyselyysi.

Tästä saat tehtyä uuden osion kyselyysi. Jos kysely 
on pitkä ja siinä on eri aiheita käsitteleviä osioita, 
kannattaa käyttää tätä.



Jos haluat vaihtaa kysymysten 
järjestystä, pidä tämä painike 
pohjassa ja siirrä kysymys 
haluamaasi paikkaan.





Tästä pystyt vaihtamaan kyselysi 
värejä ja teemaa.



Tästä painamalla pääset 
säätämään kyselyn ulkoasua.

Täältä pääset vaihtamaan Fonttityyliä. 
Suosittelen kuitenkin pitämään sen Perus 
kohdassa, sillä silloin fontti on selkeä.

Näistä 
painamalla 
pääset 
säätämään 
kyselyn 
värejä.

Täältä voit 
lisätä 
kyselyn 
yläpalkkiin 
kuvan.



Käytössäsi on monia eri teemaisia kuvia maksutta. 



Valittuasi kyselyysi sopivan kuvan, ohjelma 
automaattisesti valitsee siihen sopivat värit. 



Tästä painamalla pääset esikatselemaan 

kyselyäsi. Näkymä joka avautuu näyttää sen, 

miltä kysely näyttää niille jotka siihen ovat 

vastaamassa.



Täältä pääset säätämään kyselysi asetuksia. Voit 

määritellä esimerkiksi haluatko, että vain 

kirjautuneet käyttäjät voivat täyttää kyselyn. 



Täältä pääset lähettämään kyselyn vastaajille ja lisäämään 

kyselyllesi yhteiskäyttäjiä. Yhteiskäyttäjät pystyvät myös 

muokkaamaan kyselyä ja näkemään sen vastauksia.



Kirjoita tähän kyselyyn vastaajien 
sähköpostiosoitteet. Huomoithan, että 
tämä sähköposti lähtee Google-tilin 
sähköpostillasi. Aihetta ja viestiä pystyt itse 
muokkaamaan haluamaksesi.

Täältä saat lisättyä kyselyllesi 
yhteiskäyttäjiä.

Tästä painamalla aukeaa tällainen näkymä.

Tästä saat linkin, jolla 
vastaajat pääsevät 
täyttämään kyselyä. 
Linkin voit kopioida 
sähköpostiviestiisi. 

Linkki kannattaa lyhentää. 
Halutessasi saat linkistä vielä 
lyhyemmän esim. maksuttoman 
https://urly.fi palvelun kauttaTästä painamalla lähetät kyselyn suoraan sähköpostitse.

https://urly.fi/


Täältä saat näkyviin ”pikavalinnat”.

Pikavalinnat näyttävät tältä. Jos teet vahingossa 
virheen, kumoa on hyvä toiminto jolla pystyt 
kumoamaan juuri äsken tehdyn toimenpiteen. Tee 
kopio kohdasta voit tehdä koko kyselystä kopion jota 
voit käyttää uuden kyselyn tekemiseen. Roskakoriin 
siirto tarkoittaa koko kyselyn poistamista. 
Pikavalinnoista voit myös tulostaa kyselyn sekä lisätä 
yhteiskäyttäjiä.



Tsemppiä opetteluun! 


