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Ota Webropol 3.0 käyttöön

• Kirjaudu Webropoliin ja napsauta ylhäältä linkkiä 3.0-versioon.

• Valitse Kyselyt: Löydät myös aiemmalla 2.0-versiolla tekemäsi kyselyt.

• Pääset Webropolin raportointiin napsauttamalla kyselyn vastauksien 
lukumäärää.



Koko raporttia koskevia toimia

• Vie
• Vie raakadata Exceliin CSV-muodossa: 

Näytä vastaukset numeroina. 
Raakadataa voit analysoida Excelissä 
esimerkiksi pivot-taulukointia käyttäen.

• Vie raportin sisältö Exceliin: Näytä
jokainen kysymys omalla välilehdellä.

• Raportin sisällön vienti PowerPointiin tai 
Wordiin myös mahdollista.



Koko raporttia koskevia toimia

Raportin yläreunasta löydät työkaluja:

• Suodata
• Suodata raporttiin vain tietyllä tavalla tiettyihin kysymyksiin vastanneet.

• Vertaile (ristiintaulukointi)
• Vertaile vastauksia ryhmien välillä, esimerkiksi miesten ja naisten antamia 

vastauksia. Esimerkki seuraavalla dialla.



Koko raporttia koskevia toimia

• Vertaile
• Tässä olen valinnut 

vertailtaviksi miesten ja 
naisten vastaukset:

• Tämän jälkeen kaikkien
kysymysten vastaukset
esitetään ryhmiteltyinä 
miesten ja naisten
vastauksiin.



Koko raporttia koskevia toimia

• Vastaajat
• Tarkastele ja tarvittaessa poista tai muokkaa yksittäisten vastaajien vastauksia.

• Ulkoasu
• Määritä eri kysymystyyppien esitystapa raportissa.



Koko raporttia koskevia toimia

• Ulkoasu: Vaihda kuvaajatyyppejä, 
tekstityylejä, värejä jne. 



Koko raporttia koskevia toimia

• Ulkoasu: Voit vaihtaa kuvaajatyyppiä erikseen jokaiselle kysymystyypille:



Tallenna raportista eri versioita

• Tallenna  muokattu raportti myöhempää käyttöä varten.

• Raportin vasemmasta yläkulmasta löydät Tallenna nimellä:

• Tallentamasi raportit löydät pudotusvalikosta.



Kysymyskohtaisia asetuksia

• Napsauta kysymyksen tulostetta raportissa, niin saat käyttöösi 
kysymyskohtaisia työkaluja:

• Voit muiden muassa vaihtaa kuvaajatyyppiä, vaihtaa numeroarvoja, 
joilla vastausvaihtoehtoja merkitään ja poistaa muuttujan arvoja 
keskiarvon laskennasta.



Kuvaajatyypit

• Voit vaihtaa kuvaajan tyyppiä.

• Tällä voit ohittaa koko raportille määritellyn asetuksen.



Vastausvaihtoehtojen painoarvot 

• Napsauta Painoarvo-otsikon 
vieressä olevaa painiketta, 
niin asteikko kääntyy: Täysin 
samaa mieltä (1) -> Täysin 
samaa mieltä (5), Osittain 
samaa mieltä (2) -> Osittain 
samaa mieltä (4) jne.

• Poista keskiarvon laskelmista 
ne arvot, joita et halua 
mukaan keskiarvon 
laskentaan.



Muokkaa yksittäistä otsikkoa

• Voit muuttaa raportin otsikoiden tekstejä.

• Napsauta otsikon tekstiä, niin saat käyttöösi työkaluja:



Muokkaa yksittäistä taulukkoa

• Napsauta yksittäistä taulukkoa, niin saat käyttöösi työkaluja:

• Taulukon sisältö -pudotusvalikosta voit valita sekä määrät (N) että 
prosenttiluvut tai vain jommatkummat. 



Muokkaa yksittäistä kuviota

• Napsauta yksittäistä kuviota, niin saat käyttösi työkaluja:

• Akseli: Valitse mitä haluat näyttää akselin numeroina.

• Kuvaaja: Valitse mitä haluat kuvaajan (esimerkiksi pylväiden) esittävän.

• Valitse pylväiden järjestys: Kyselylomakkeen järjestys, pisimmästä 
lyhimpään tai lyhimmästä pisimpään

• Vaihda arvosarjat ja luokat keskenään

• Muuta arvoakselin minimiä ja/tai maksimia



Analysoi tekstivastauksia

• Valitse raportin yläreunan työkaluista Analytics – Text Mining.

• Valitse kysymys, jonka vastauksia haluat tarkastella

• Valitse sopivat asetukset; Help-painike auttaa asetusten kanssa:

Help-painike



Analysoi tekstivastauksia 

• Help-painikkeilla saat lisätietoa toiminnoista
Help-painike



Analysoi tekstivastauksia

• Help-painikkeilla saat lisätietoa toiminnoista
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