
ARVIOINTITYÖKALU

Ohjeita arviointien käsittelyyn



● Kirjaudu asiakaskirjautumiseen

● Siirry kohtaan “Arviointityökalu”

● Voit
○ kerätä
○ julkaista tai
○ hallinnoida arviointeja

Aluksi

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


Kerää arviointeja

Mistä on kyse?
Arviointityökalulla voit 
luoda arviointipohjan 
sekä sähköpostiviestin, 
jolla pyydät osallistujia 
tekemään arvioinnin.

Koulutusarvioinnit näkyvät kyseessä olevan koulutuksen esittelyn yhteydessä. 
Organisaatioarvioinnit taas näkyvät kouluttajaesittelynne yhteydessä.



1. Valitse koulutus, johon haluat kerätä arviointeja

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



2. Luo, valitse ja editoi arviointikysymyksiä

Mitä tehdä?
Luo uusi 
arviointilomake / 
kysely, johon haluat 
koulutuksiinne 
osallistuneiden 
vastaavan. Voit 
valita myös jo 
aiemmin luodun 
pohjan ja muokata 
sitä.



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

Voit myös valita jo 
olemassa olevan pohjan 
ja käyttää sellaisenaan 
tai muokata tarpeen 
mukaan.

3. Luo uusi sähköpostiviesti tai valitse olemassaoleva



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”.

Uuden sähköpostiviestin luominen



4. Lisää vastaanottajat

Mitä tehdä?
Lisää niiden 
kouluttautujien 
sähköpostiosoitteet, 
joille haluat lähettää 
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 päivittäin 
vai viikoittain. (*lisää 
seuraavalla sivulla)

Valitse lähetetäänkö 
arvioinnin jättämisestä 
muistutus vai ei.



*Saat sähköpostiisi 
ohessa olevan 
kaltaisen koontiviestin.

Huomio julkaisusta-> 
jos jonkun hyväksyy 
niin sen jälkeen tulevat 
menee heti liveksi.

Hei!

Olet saanut uusia arviointeja lähetykseesi liittyen:

Lähetyksesi Arviointikysely, lähetetty 2020-07-09 
09:09:54: 3 arviointia.

Paina tästä mennäksesi suoraan 
asiakaskirjautumiseen, jossa voit julkaista arvioinnit.

Ystävällisin terveisin,

koulutus.fi

http://customer.educations.com/reviews/reports
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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.

HUOM. Mikäli tietyn lähetyksen arvioinnit on julkaistu ja tämän jälkeen tulee vielä uusia arviointeja, 
nämä myöhemmin tulleet arvioinnit julkaistaan samantien.



7. Julkaise

Ei suositella suurta porukkaa per lähetys

 Eli lähetyksestä kertyneet arvioinnit eivät mene heti sivustolle vaan ovat asiakkaan tarkisteltavissa 
arviointityökalussa. Mutta jos julkaisun jälkeen tulee vielä lisää arviointeja (siitä samasta 
lähetyksestä), niin nämä menevät heti julkiseksi.

Uusia arviointeja ei julkaista automaattisesti sivustollamme. Ne tulee hyväksyä sitä ennen. 



Julkaise arvioinnit widgetin avulla omilla 
nettisivuillanne



1. Valitse kurssi, jolle haluat luoda arviointi-widgetin

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



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.

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


