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GOOGLE FORMS 

 
 

Lomakkeen yläpalkin toiminnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teema 

Kohdassa: Muokkaa teemaa, voit valita lomakkeen ulkoasuun liittyviä valintoja, kuten 

käytettävät fontit ja lomakkeen taustavärin. 

 

 

  

 

Automaattinen 

tallennus Tähti 

Siirrä lomake 

kansioon 
Lomakkeen 

tallennusnimi 

Päävalikkoon 
Lisätietoja ja 

-toimintoja 

Lähetä valmis lomake 

vastaanottajalle 

Toista 
Kumoa 

Esikatselu 

Muokkaa 

teemaa 

Lomakkeen 

asetukset 

Vastausten 

tarkastelu 

Kysymysten lisäys 

lomakkeeseen 

Uusi tyhjä lomake luodaan painamalla plus -painiketta. Lomakkeelle kannattaa 

antaa tallennusnimi, mutta lomakkeen tallennus tapahtuu automaattisesti Drive 

-kansioosi. 

Lomakkeeseen voidaan 

lisätä kuva ylätunnisteeseen. 

Voit käyttää valmiita kuvia tai 

ladata oman kuvan. Oletus 

kuvan koko on 500 x 150 

pikseliä. 

Voit valita teeman värin. 

Teeman väri näytetään 

esimerkiksi lomakkeen 

taustalla. 

Taustavärin tummuusaste. 

Täällä voi valita 

käytettävät fontit eli 

tekstin ulkoasun ja 

fonttikoot. 
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Lomakkeen asetukset 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymystehtävissä riittää vain 1 vastaus. 

Useampi vastaus voisi olla, esimerkiksi 

kun yksi henkilö ilmoittaa useita 

henkilöitä johonkin tapahtumaan / 

kilpailuun.  

Käytä tätä asetusta, jos teet formatiivisen 

testin tai kokeen, joka arvostellaan. Jos 

tarkoitus on vain kerätä mielipiteitä 

tutkittavaan asiaan, niin kyseessä ei ole 

kysymystehtävä. Esimerkiksi itsearviointi 

tai vertaisarviointi eivät ole 

kysymystehtävä. 

Esimerkiksi formatiivisessa testissä on 

hyvä julkaista arvosanat heti. 

Summatiivisessa kokeessa ei välttämättä 

arvosanoja kannata julkaista heti, jos 

oppilaita on poissa kokeesta. Tällöin 

tulokset kannattaa julkaista myöhemmin. 

Estää välilehdet selaimessa. Kokeen 

valvonta on kuitenkin suunniteltava niin, 

että opettaja näkee oppilaiden näytöt. 

Nämä asetukset ovat käytössä, kun 

kyseessä on kysymystehtävä. Oppilas 

voi nähdä kysymykset, jotka on väärin 

vastattu, oppilas voi nähdä oikeat 

vastaukset ja omat pisteet. 

Oletuspistemäärä yhdestä kysymyksestä. 

Pistemäärää voi kuitenkin muuttaa 

jokaisessa kysymyksessä erikseen. 

Nopeuttaa lomakkeen laatimista, jos on 

paljon samanarvoisia kysymyksiä. 

Tällöin otsikko kenttään lisätään kysymys 

käyttäjän sähköpostista.  

Kopion lähettäminen on hyvä asia, 

esimerkiksi, kun ilmoittaudutaan johonkin 

tapahtumaan.  

Kysymystehtävissä (esimerkiksi koe) tätä 

ei saa sallia missään tapauksessa. 

Tämän voi sallia esimerkiksi, kun etsitään 

esimerkiksi sopivaa kokousaikaa.   

Tämä asetus sallii vastaamisen 

ainoastaan oman organisaation 

käyttäjille.   

Huomio: Jos vastausten lukumäärä 

rajoitus on käytössä, niin oppilaiden on 

ensin kirjauduttava Googlen työkaluihin. 
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Lomakkeen sivupalkki 

 

Koe koostuu tarvittaessa osioista. Eri osioilla voidaan kysymykset ryhmitellä 

käyttötarkoituksen mukaan, esimerkiksi päässälaskutehtävät ja laskintehtävät. Myös 

henkilötietojen kysyminen voi olla oma osionsa. Osiossa voi olla mukana koodi, jonka 

avulla kokeen aloitus voidaan aloittaa samanaikaisesti. 

Lisää kysymys 

Tuo kysymykset toisesta lomakkeesta 

Lisää otsikko ja kuvaus 

Lisää kuva 

Lisää video 

Lisää osio 

Jos lomake on pitkä ja moniosainen, niin 

kannattaa käyttää edistymispalkkia.   

Kysymysten sekoittaminen satunnaisesti 

on järkevää, jos kyseessä on etänä 

järjestettävä koe.   

Tämä viesti näytetään, kun oppilas 

painaa Lähetä -painiketta. Vahvistusviesti 

on aina hyvä olla olemassa.   

Jos sallitaan useampi, kuin 1 vastaus, 

niin palautuksen yhteydessä näytetään 

linkki, joka aukaisee uuden tyhjän 

lomakkeen. 

Näyttää kaikkien vastausten 

jakautumisen tilastollisesti. 

Automaattinen tallennus estää tietojen 

häviämisen, sen poistaminen on riski. 

Sähköpostin kerääminen onnistuu, jos 

vastaaja on kirjautunut Google 

tunnuksella. 

Pakolliset kysymykset tarkoittavat sitä, 

että jokaiseen kysymykseen on jotain 

vastattava ennen, kuin lomakkeen voi 

lähettää eteenpäin tai voi mennä 

seuraavaan osioon. Tätä asetusta voi 

säätää kysymyskohtaisesti. 
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Lisää otsikko ja kuvaus 

Kokeen alkuun lisätään tietoa kokeesta, kuten esimerkiksi kokeen nimi, aine, aihe, 

päivämäärä, sallitut oheistarvikkeet jne. Tämä tieto voidaan lisätä komennolla: Lisää 

otsikko ja kuvaus. 

 

Tekstinkorostuspainikkeet 

   

Tekstinkorostuspainikkeilla voidaan tekstin ulkoasua muokata (B = lihavointi, I = kursiivi, U = alleviivaus), 

lisäksi tekstiin voidaan lisätä hyperlinkki, joko URL -osoitteeseen tai jaettuun Google tiedostoon (Docs, 

Sheets, Slides).  Viimeisellä T -painikkeella voidaan poistaa muotoilut. Kun lisäät korostuksen, niin maalaa 

hiirellä sana ja paina korostuspainiketta. Kuvaus kohdassa voidaan tekstiin lisäksi lisätä numerointi tai 

luettelomerkit. 

 

Hyperlinkin lisääminen 

a) URL -osoite 

1. Maalaa hiirellä sana 

2. Paina Lisää linkki- painiketta 

3. Kirjoita url-osoite ja kuittaa OK-painikkeella. 

 

b) Googlen jaettu tiedosto 

1. Mene esimerkiksi Google Docs-ohjelmaan, kirjoita aineisto ja paina Jaa-painiketta 

2. Napsauta hiiren vasemmalla painikkeella avautuvasta ikkunasta: Kopioi linkki -painiketta ja 

sulje ikkuna napsauttamalla hiirellä Valmis -painiketta. 

3. Mene takaisin Forms-lomakkeeseen ja maalaa hiirellä sana. 

4. Paina Lisää linkki -painiketta. 

5. Paina CTRL + V (tai paina hiiren oikeaa painiketta ja ota  

avautuvasta valikosta komento: Liitä). Jaetun tiedoston  

linkki siirtyy syöttökenttään. Kuittaa OK-painikkeella. 

 

 

1.  2.  

3.  

1.  3.  4.  5.  2.  
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Kerää sähköpostiosoitteet 

Mikäli laitat asetuksen: Asetukset → Vastaukset: Kerää sähköpostiosoitteet, päälle niin tähän kohtaan 

ilmestyy tekstikenttä sähköpostin keräystä varten. 

 

 

Valokuva Word-tiedostosta 

Windowsissa on kuvankaappaustyökalu, jolla voi kätevästi kaapata kuvia mistä tahansa 

näytöllä näkyvästä kuvasta. Esimerkiksi voit kaapata Wordillä tehdyt laskukaavat kuviksi ja 

tallentaa ne. Kuvankaappaus tapahtuu seuraavasti. 

1. Aukaise Word ja kirjoita laskukaavoja. Aukaise kuvankaappaustyökalu 

2. Napsauta hiirellä + Uusi -painiketta kuvankaappaustyökalussa. 

3. Rajaa kuva näytöltä eli paina hiiren vasen painike pohjaan, liikuta hiirtä vinoittain ja 

lopuksi vapauta hiiren vasen painike. 

4. Kuva siirtyy kuvankaappausohjelmaan. Tallenna kuva (napsauta levykkeen 

näköistä kuvaketta). Valitse tallennuspaikka, anna tiedostolle nimi ja paina 

Tallenna. 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Lisää kuva 

Lisää kuva toiminnolla lomakkeeseen voidaan lisätä kuvia. Kuva voisi olla esimerkiksi 

kaavaliite, joka on tehty Wordillä. Kovalevylle tallennettu kuva lisätään Google Forms:ssa 

seuraavasti. 

1. Napsauta Lisää -kuva painiketta Google Forms:ssa 

2. Kun olet kohdassa Lähetä, niin napsauta Selaa -painiketta 

3. Valitse kuvatiedosto ja paina Avaa-painiketta. Kuva aukaistaan Google Forms:iin. 

4. Anna kuvalle nimi Google Forms:ssa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opetusvideon tekeminen 

Lähdetään ideasta, että haluat tehdä opetusvideon materiaalista, joka on tietokoneellasi. 

Materiaali voi olla tekstiä, kuvia, esitysgrafiikkaa tms. Lisäksi haluat selostaa omaa 

puhettasi materiaalin päälle. Kuinka se onnistuu?  

Tarvitse tietokoneen lisäksi kuulokkeet, jossa on mikrofoni ja web-kameran. Tietokoneelle 

pitää asentaa jokin videonkaappausohjelma, esimerkiksi Active Presenter. 

Kuvankaappausohjelman avulla teet ensin omasta esityksestä videon, jonka jälkeen 

2.  

3.  

4.  

1.  
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kovalevylle tallennettu video pitää ladata omalle YouTube-kanavallesi. Kaiken YouTube -

kanavalle ladattavan materiaalin pitää olla itse tuotettua. Opetusvideon tekemisestä katso 

erillinen ohje.  

 

Lisää video 

Omalla YouTube-kanavalla oleva video lisätään Google Forms:iin seuraavasti. 

1. Aukaise oma YouTube kanava ja mene kohtaan: Kanavan sisältö. Napsauta 

videota ja paina: Kopioi videon linkki – painiketta. 

2. Mene takaisin Google Forms ohjelmaan ja paina Lisää video painiketta. 

3. Mene URL-osoite välilehdelle ja paina CTRL + V (tai paina hiiren oikeaa painiketta 

ja ota avautuvasta valikosta komento: Liitä). Videon linkki siirtyy syöttökenttään. 

Kuittaa Valitse-painikkeella. 

4. Lisää videolle nimi Google Formssa. 

 

 

 

 

Myös muiden tekemiä YouTube videoita voit käyttää, jotka voi kätevästi lisätä Videohaku 

välilehdeltä. Google Forms kysymykset voivat käsitellä videon sisältöä eli vastaus 

kysymyksiin etsitään videosta, joka on pedagogisesti järkevä tapa videoiden käyttämiseen 

Google Forms:ssa. 

 

 

1.  3.  

2.  

4.  
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Lisää kysymys – Lyhyt vastaus 

 

Laita ensin asetus: Asetukset → Tee tästä kysymystehtävä, päälle, jonka jälkeen 

napsauta lisää kysymys kuvaketta ja valitse kysymys tyypiksi: Lyhyt vastaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huomio: Mikäli vaadit tehtävän laskuidean näkyviin, niin silloin voit laittaa 

kysymystyypiksi: Pitkä vastaus, niin tekstikenttään mahtuu enemmän tekstiä. Tällöin eri 

variaatiota eri vastauksista ei tarvitse laittaa näkyviin, koska joudut vastaukset 

tarkistamaan joka tapauksessa manuaalisesti. Automaattinen tarkistus toimii parhaiten, 

kun vastauksena on yksi sana tai jokin lukuarvo.  

 

Kirjoita kysymys tähän 

Tee tehtävästä pakollinen eli 

jotain on vastattava, jotta pääsee 

osiosta eteenpäin. 

Valitse kysymystyyppi:  

Lyhyt vastaus 

Anna tehtävälle oikeat 

vastaukset ja pisteytä 

tehtävä. 

Pisteytä tehtävä 

Kiinnitä tähän huomiota eli mitkä vastaukset hyväksytään. 

Voit ohjeistaa oppilaita, että vastaukset annetaan 

numeroina ilman yksiköitä. Mutta jos ohjeistusta ei ole, niin 

varaudu laittamaan kaikki oikeiden vastausten eri variaatiot 

tähän. 

 

Poista kysymys Kopioi kysymys 

Lisää kuva 

° = ALT + 248 
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Kuvan lisääminen kysymykseen 

Kun haluat esimerkiksi kirjoittaa murtolukuja, niin se ei onnistu Google Forms:ssa. Voit 

kirjoittaa laskukaavat esimerkiksi Word:n kaavaeditorissa ja kaapata ne kuviksi 

aikaisemmin kerrotulla tavalla. Kuvan lisääminen kysymykseen onnistuu Lisää kuva 

toiminnolla.  

 

 

 

   

 

 

Kuvaus ja Vastauksen vahvistus 

Kuvaus toiminolla voidaan kysymyksen yhteyteen lisätä ohjeita. Kuvaus-kenttä on 

kysymyskentän alapuolella. Vastauksen vahvistuksella voidaan estää lomakkeen 

lähetys tai siirtyminen seuraavaan osioon. Lomakkeen lähetys ja seuraavaan osioon meno 

onnistuvat vasta kun on syötetty oikea koodi. 

 

 

 

 

 

Kirjoita koodi tähän, joka vaaditaan 

Ohje, joka tulostetaan, kun 

koodi on väärin. 

Valinnat löytyvät täältä 

Kuvaus 

Lisää kuva 

Poista kuva 

Vaihda kuva 

Kuvan 

paikka 

Kuvateksti 
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Hyperlinkki simulaatioon tehtävässä 

Voit lisätä tehtävään linkkejä. Linkki voi esimerkiksi 

viedä GeoGebralla tai P5js-ohjelmoimalla tehtyyn 

simulaatioon. 

 

 

 

 

Esimerkiksi tee simulaatio valmiiksi GeoGebra ( https://www.geogebra.org/ ) Calculator 

Suitessä ja tallenna se. Jotta voi tämän tehdä, niin sinulla pitää olla oma tunnus 

Geogebraan. 

1. GeoGebrassa paina: Julkaise GeoGebrassa -painiketta. 

2. Napsauta KOPIOI painiketta. 

3. Mene Google Forms ohjelmaan ja tee tehtävä. Lisää Kuvaus. 

4. Maalaa hiirellä kuvauksessa oleva linkki sana aktiiviseksi. 

5. Napsauta Lisää linkki painiketta. 

6. Paina CTRL + V näppäimistöltä (tai paina hiiren oikeaa painiketta ja ota 

avautuvasta valikosta komento: Liitä). Kuittaa OK painikkeella. 

Vastaavalla tavalla P5js ohjelmassa ( https://editor.p5js.org/ ) on komento File | Share, 

jolla voidaan ohjelman linkki kopioida kohdasta Fullscreen. Jotta tämä kopiointi toimii, niin 

sinun pitää ensin luoda oma tunnus P5js-ohjelmaan, lisätä ohjelman koodi ja tallentaa se. 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Kopioi 

Lisätietoa P5js-ohjelmoinnista: 

https://maol.fi/materiaalit/taidetta-ohjelmoimalla/ 

https://www.geogebra.org/
https://editor.p5js.org/
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Lisää kysymys – Kappale 

 

Kappale tyyppinen kysymys on tarkoitettu tilanteisiin, joissa vastauksena annetaan 

kokonainen lause tai kappale. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kappale tehtävien tarkastus ja pisteytys tapahtuu manuaalisesti. 

Lisää kysymys Valitse kysymystyypiksi: Kappale 

Anna maksimi pistemäärä 

Kirjoita tehtävän oikea vastaus tähän 

Voit lisätä palautteeseen myös videon. 

Voit lisätä palautteeseen URL-linkin 

tai linkin Googlen tiedostoon. 

Lisää kysymykseen oikea vastaus 

Napsauta tätä, kun haluat 

kirjoittaa oikean vastauksen. 
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Lisää kysymys – Monivalinta 

 

Monivalinnassa on kysymys ja valmiita vastausvaihtoehtoja, joista oppilas valitsee yhden. 

Yksi tai useampi vastausvaihtoehto voi olla oikein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voit lisätä palautteeseen myös videon. 

Voit lisätä palautteeseen URL-linkin 

tai linkin Googlen tiedostoon. 

Kirjoita kysymys tähän Valitse kysymystyypiksi: Monivalinta 

Kun napsautat kohtaan: Lisää vaihtoehto, 

niin voit kirjoittaa uuden vaihtoehdon. 

Anna oikean vastauksen pistemäärä  

Valitse oikea vastaus. Useampi vaihtoehto voi olla 

oikein, mutta oppilas voi valita näistä vain yhden. 

Voit antaa myös sanallista palautetta 

oikeista ja vääristä vastauksista. 

Lisää kysymykseen oikea vastaus 
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Lisää kysymys – Valintaruudut 

Valintaruuduissa on kysymys ja valmiita vastausvaihtoehtoja, joista oppilas valitsee yhden 

tai useamman vaihtoehdon. Yksi tai useampi vastausvaihtoehto voi olla oikein. Oppilaan 

on löydettävä kaikki oikeat vaihtoehdot. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kirjoita valinnan vaihtoehto  Lisää vaihtoehtoon kuva  

Lisää uusi vaihtoehto napsauttamalla tekstiä 

Lopullisessa versiossa (esikatselu) 

kuvat näytetään omissa ikkunoissa.  

Napsauta tästä lisätäksesi oikeat vaihtoehdot 

Anna oikeiden vastauksen 

yhteispistemäärä. Pisteet annetaan 

vain siinä tapauksessa, että kaikki 

vaihtoehdot ovat löytyneet. Jos vain 

osa vaihtoehdoista on löytynyt ja haluat 

antaa siitä pisteen, niin tehtävä on 

tarkistettava manuaalisesti.  

Voit antaa myös sanallista palautetta 

oikeista ja vääristä vastauksista. 

Tässä esimerkissä kaavat on kirjoitettu 

Word:n kaavaeditorilla ja kaapattu kuviksi.  
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Lisää kysymys – Avattava 

Avattava kysymystyyppi on toiminnaltaan samanlainen kuin monivalinta eli on kysymys ja 

valmiita vastausvaihtoehtoja, joista oppilas valitsee yhden. Avattavaa kysymystyyppiä 

kannattaa käyttää, kun valintoja on paljon. Tällöin kysymyskenttä mahtuu pieneen tilaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjoita kysymys tähän Valitse kysymystyypiksi: Avattava 

Tässä esimerkissä 

lauseke on lisätty 

kuvana. 

Lopullisessa versiossa (esikatselu) 

kysymyksen vaihtoehdot ovat 

piilossa valikon sisällä.  

Napsauta tästä lisätäksesi oikeat vaihtoehdot 

Voit antaa myös sanallista palautetta 

oikeista ja vääristä vastauksista. 

Anna oikean vastauksen pistemäärä  

Valitse oikea vastaus. Useampi vaihtoehto voi olla 

oikein, mutta oppilas voi valita näistä vain yhden. 
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Lisää tehtävä – Tiedoston lataus 

Tiedoston lataus kysymystyypillä voidaan luoda lomake, jonka avulla oppilaat voivat 

palauttaa kovalevylle tallennettuja tiedostoja opettajalle. Tätä kysymystyyppiä kannattaa 

käyttää vain organisaation sisällä tietoturvasyistä. 

  

 

 

 

 

 

Tiedoston latauslomakkeen siirtäminen Google Clasroomiin 

 

 

 

Aluksi tulee 

tietoturvailmoitus. Mene 

eteenpäin napsauttamalla 

hiirellä kohdassa: Jatka. 

Voit rajoittaa tiedoston latauksen 

tietyntyyppisille tiedostoille. 

Voit rajoittaa tiedostojen 

määrää ja enimmäiskokoa 

Voit tarkastella tallennettuja 

tiedostoja napsauttamalla 

linkkiä. 
Pisteitä ja palautetta ei pelkässä 

tiedoston palautuksessa tarvitse olla. 

1.  

1. Luo ensin valmis lomake Google 

Forms:ssa, jossa on aluksi tehtävän 

anto ja kysymystyyppinä: Tiedoston 

lataus. 
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Samalla idealla mikä tahansa Google Forms lomake voidaan viedä Google Clasroomiin. 

 

 

Google Clasroomissa 

voidaan Forms -lomakkeita 

lisätä myös Tehtävä -

välilehdellä (+ Luo | 

Tehtävä), joko suoraan 

napsauttamalla +Forms 

(uusi lomake) tai 

napsauttamalla: Linkki 

painiketta (vanha lomake). 

Luo uusi 

tyhjä lomake 

Liitä jo olemassa 

oleva lomake 

2. Napsauta hiirellä Lähetä painiketta 

Google Forms ohjelman oikeassa 

yläreunassa. 

3. Mene Linkki -välilehdelle. 

4. Napsauta hiirellä Kopioi painiketta. 

5. Aukaise Google Clasroom ja Striimi 

välilehdellä napsauta kohtaa: Anna 

ilmoitus ryhmälle. 

6. Voit kirjoittaa aluksi ohjeita, mutta 

lopuksi napsauta: Lisää linkki 

painiketta. 

7. Paina CTRL + V näppäimistöltä (tai 

paina hiiren oikeaa painiketta ja ota 

avautuvasta valikosta komento: Liitä). 

Kuittaa Lisää linkki painikkeella. 

8. Näet Google Forms lomakkeen 

ilmoituksen alareunassa. Lopuksi 

napsauta hiirellä: Julkaise painiketta 

9. Valmis 

 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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Lisää tehtävä – Lineaarinen asteikko 

 

Lineaarinen asteikko sopii parhaiten mielipidekyselyihin, jolloin pisteiden antaminen on 

turhaa ja sen voi ottaa pois asetuksista. Lineaarisessa asteikossa oppilas voi valita vain 

yhden vaihtoehdon. 

 

 

 

 
 

Esikatselussa asteikko näyttää seuraavanlaiselta. 

 
 

Lineaarinen asteikko sopii itsearviointiin, jossa esimerkiksi arvioidaan omaa työskentelyä 

ja vertaisarviointiin, jossa esimerkiksi arvioidaan ryhmän työskentelyä.  

 

Myös monivalintaruudukko sopii itse- ja vertaisarviointiin, katsotaan tätä seuraavaksi. 

 

 

 

 

 

Valitse kysymystyypiksi: Lineaarinen 

asteikko Kirjoita tähän väittämä 

Asteikon vasemman reunan arvo 

Asteikon oikean reunan arvo 
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Lisää tehtävä – Monivalintaruudukko 

 

Monivalintaruudukko on monikäyttöinen. Se soveltuu itse- ja vertaisarviointiin, mutta myös 

oikein/väärin väittämiin, lisäksi monivalintaruudukolla voidaan tehdä yhdistelytehtäviä. 

 

 

 

 

 

 

Katselutilassa lopputulos näyttää tältä 

 

 

Valitse kysymystyypiksi: 

Monivalintaruudukko 
Tehtävä otsikko tai ohjeet vastaamiseksi 

Kirjoita Sarakkeet kohtaan 

käyttämäsi asteikon arvot 

Kirjoita Rivit kohtaan väittämät 
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Mikäli monivalintaruudukkoon lisätään pisteet ja oikeat vastaukset, niin 

monivalintaruudukolla voidaan tehdä esimerkiksi oikein/väärin väittämiä tai vaikka 

yhdistelytehtäviä.  

 

 

 

 

Monivalintaruudukkoon voidaan lisätä myös yksi valokuva. Mikäli kysymyksiä on useita, 

niin samaan valokuvaan on laitettava kuvat eri tapauksista. Tällöin alakuvat kannattaa 

numeroida, jotta siihen voidaan viitata kysymyksessä. 
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Lisää tehtävä – Valintaruudukko 

 

Valintaruudukko toimii muuten samalla tavalla kuin monivalintaruudukko, paitsi samalla 

rivillä voi olla useampia valintoja. 

 

 

 
 

 

 

Oppilaan näkymä on seuraavanlainen. 

 

 

 

 

 

Valitse kysymystyypiksi: Valintaruudukko 
Laita kysymys tähän tai 

tehtävän ohje tähän. 

Vaakariville tuleva 

teksti tai kysymys 

Eri vastausvaihtoehdot tulevat tähän 

Napsauta tästä lisätäksesi oikeat vaihtoehdot 

Huomio: Automaattinen tarkastus 

antaa joko 0 tai 2 pistettä tässä eli 2 

pistettä tulee, jos molemmat ruksit 

ovat oikein. Mikäli on vain yksi ruksi 

oikein, niin tulee 0 pistettä. Varaudu 

siis manuaaliseen tarkastukseen, jos 

haluat antaa yhden pisteen tai anna 

ohje, että väärästä vastauksesta 

lähtee piste, jolloin automaattinen 

tarkastus on OK. 
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Lisää kysymys – Päivämäärä 

 

Päivämäärä kysymystyypillä kysytään päivää, kuukautta ja vuotta. 

 

 

 

 

Lisää kysymys – Aika 

 

Aika kysymystyypillä kysytään kellonaikaa: tuntia ja minuuttia. 
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Lähetä 

1) Sähköpostilla 

 

 
 

2) Linkillä 

 
 

3) Upotuskoodilla 

 

 

Kirjoita sen henkilön sähköposti 

tähän, jolle lomake lähetetään. 

Mikäli laitat tähän ruksin, niin lomakkeen kysymykset 

kopioidaan sähköpostin mukaan. Ei tarvitse laittaa ruksia. 

Jos haluat kerätä vastaajien sähköpostit kysymällä lomakkeessa, 

niin lisää tähän ruksi. Käytännössä tämä on sama asia, kuin 

Asetukset | Vastaukset → Kerää sähköpostiosoitteet. 

Valitse 

Nämä tekstit tulevat automaattisesti. 

Voit muuttaa ne halutessasi. 

Lopuksi lähetä lomake sähköpostilla 

napsauttamalla: Lähetä -painiketta. 

Valitse 

Painamalla Kopioi -painiketta voit 

ottaa lomakkeen linkin muistiin 

tietokoneen leikepöydälle. Linkin voi 

lisätä esimerkiksi Google 

Clasroomiin Liitä -komennolla. 

Painamalla Kopioi -painiketta voit 

ottaa lomakkeen upotuskoodin 

muistiin tietokoneen 

leikepöydälle. Upotuskoodia 

tarvitset, jos haluat laittaa 

lomakkeen upotettuna omalle 

web-sivullesi. Upotuskoodia voit 

käyttää esimerkiksi Google 

Sivustot, WordPress, peda.net tai 

maol2 sivuilla. Upotuskoodi 

lisätään ottamalla Liitä -komento 

kotisivun tekoympäristössä. 

Valitse 

Voit lyhentää osoitteen 

Lomakkeen koko 

Tämä antaa oikeudet 

muokata lomaketta 
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Linkistä QR-koodi 

 

1) Kopio ensin linkki muistiin Google Formssa (Lähetä) 

2) Mene sivulle: https://www.qr-koodit.fi/generaattori 

3) Valitse QR-koodin tyypiksi: URL-osoite 

4) Paina CTRL + V (tai paina hiiren oikeaa painiketta ja valitse avautuvasta valikosta 

Liitä), jolloin linkki siirtyy tyhjään kenttään. 

5) Napsauta hiirellä lopuksi Luo QR-koodi painiketta. 

6) Tallenna kuva eli paina hiiren oikeaa painiketta luodun QR-koodin päällä ja ota 

avautuvasta valikosta komento: Tallenna kuva nimellä.  Kuvan voit tulostaa 

paperille tai lisätä käyttämääsi oppimisympäristöön. 

 

 

 

Huomio: Jos lomakkeessa on rajoituksia, esimerkiksi asetus: Rajoita 1 vastaukseen, niin 

oppilaiden pitää kirjautua omilla oman organisaation luomilla tunnuksilla lomakkeeseen, 

jotta pääsevät vastaamaan kysymyksiin. Google Forms asetuksissa lomake voidaan 

rajoittaa vain oman organisaation oppilaille. Rajoitus on välttämätön esimerkiksi kokeessa 

tai testissä. Tällöin vastaaminen onnistuu vain omaan organisaatioon kuuluvilta oppilailta.  

Rajoituksia ei lomakkeeseen tarvitse laittaa, jos kyseessä on pelkkä mielipidekysely, silloin 

vastaaminen onnistuu heti QR-koodin skannauksen jälkeen. Tällöin vaarana on aina se, 

että ulkopuoliset vastaavat kyselyyn tai sama henkilö vastaa useamman kerran.  

 

 

 

 

3.  

4.  
5.  

6.  

https://www.qr-koodit.fi/generaattori
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Lisätoimitoja valikossa 

 

 

Tee lomakkeesta kopio 

Poista lomake 

Esitäytä lomake ja tee siitä linkki 

Tulosta lomakkeen sisältö 

tulostimelle tai pdf tiedostoksi 

Anna käyttöoikeus toiselle käyttäjälle 

Java Script koodin lisääminen 

lomakkeeseen 

Laajennusten lisääminen 

Huomio: Laajennukset ovat ulkopuolisten toimijoiden tekemiä 

lisätoimintoja Google Forms lomakkeisiin. Samalla kun lisäät 

laajennuksen lomakkeeseen, niin samalla sinun tietosi välitetään 

laajennuksen tekijälle. Hyväksy siis harkiten laajennuksia.  


