
Näin käytät Otavan digikokeita



Kokeiden hallinta

• Etusivulla eli kokeiden hallintanäkymässä näet listauksen kaikista luomistasi kokeista.

• Aloita kokeen luonti painamalla Uusi koe -painiketta. Voit myös kopioida vanhan kokeen uuden pohjaksi.

• Tekemäsi muutokset digikokeissa tallentuvat automaattisesti. Voit sulkea materiaalin ja jatkaa seuraavalla 
kerralla siitä, mihin jäit.



Kokeen luominen

• Kokeiden luontinäkymässä luot kokeen ja julkaiset sen.

• Vasemmassa laidassa on koko tuotteen kansiorakenne. Keskipalstalla on tehtävälistaus, josta näet tehtävien 
nimet, kategoriat, kuvaukset ja vaikeustasot. Tehtävän esikatselu avautuu oikeaan laitaan napauttamalla 
tehtävää. Voit lisätä kokeeseen valmiita tehtäviä tai luoda kokeeseen omia tehtäviä.

• Anna kokeelle nimi vasemmassa laidassa olevaan kenttään.



Kokeen luominen

• Lisää valmiita tehtäviä kokeeseen pluspainikkeella. Voit poistaa tehtäviä kokeesta miinuspainikkeella.

• Silmäikonista voit esikatsella koko koetta.

• Laatikkoikonista voit avata kokeen tehtävät listanäkymänä sivupaneeliin.



Kokeen luominen

• Sivupaneelissa voit muuttaa tehtävien järjestystä raahaamalla ja poistaa tehtäviä.



Oman tehtävän luominen kokeeseen

• Kun haluat tehdä kokeeseen omia tehtäviä, valitse sivupaneelista Omat tehtävät.

• Aloita uuden tehtävän luominen napauttamalla + Luo uusi tehtävä.



Oman tehtävän luominen kokeeseen

• Anna tehtävälle nimi ja napauta Jatka.



Oman tehtävän luominen kokeeseen

• Sivun yläpalkissa löytyvät kumoa, tee uudelleen ja esikatsele painikkeet. Voit vaihtaa tehtävän nimeä 
napauttamalla tehtävän nimeä ja kirjoittamalla kenttään uuden nimen. Pääset sulkemaan ikkunan Sulje-
painikkeesta. Tehtävään tehdyt muutokset tallentuvat automaattisesti.

• Lisää tehtävään kysymys napauttamalla + Lisää kysymys

• Voit tässä vaiheessa luoda omiin tehtäviin Avoin kysymys-tehtävätyypin.  



Oman tehtävän luominen kokeeseen

• Lisää tehtävänanto avoimeen kenttään. Voit muokata tekstiä tekstin muotoilutyökaluilla. Tehtävään voi lisätä linkin, 
taulukon ja erikoismerkkejä. Kuvan ja äänen voit tuoda omista tiedostoistasi. Videon siirtäminen tehtävään onnistuu 
omista tiedoistasi tai URL:ina.

• Pisteytykseen voit määritellä puolikkaita pisteitä. Nolla tai negatiivinen pisteytys eivät ole hyväksyttäviä.

• Vastauskentän voit määritellä pieneksi (S) tai suureksi (M).

• Tehtävään on mahdollista asettaa päälle merkkilaskuri.

• Voit lisätä samaan tehtävään useamman kysymyksen. + Lisää kysymys avaa uuden kysymyspohjan. Oikeassa 
ylälaidassa löytyvä ”Kahdenna kysymys”-kuvake kopioi tehtävään olemassa olevan kysymyksen.



Oman tehtävän luominen kokeeseen

• Voit poistaa kysymyksen napauttamalla roskakori-kuvaketta. Nuolipainikkeista onnistuu kysymyksen 
järjestyksen vaihtaminen. Tehtäväsivulla on kuitenkin pakko olla vähintään yksi kysymys.

• Kun oma tehtävä on valmis, sulje tehtäväikkuna yläpalkin Sulje-painikkeesta.



Oman tehtävän luominen kokeeseen

• Luomasi tehtävä tallentuu Kaikki tehtävät- osioon. Voit käyttää samaa tehtävää useammassa saman 
moduulin digikokeessa. 

• Avaamalla kolmen pisteen valikon voit muokata tehtävää, kopioida tehtävän tai poistaa tehtävän.

• Tehtävä, joka on jo lisätty julkaistuun kokeeseen, ei voi muokata tai poistaa. Jos haluat muokata kokeessa 
julkaistua tehtävää, ota tehtävästä kopio, jonka jälkeen pääset muokkaamaan sitä.



Oman tehtävän lisääminen kokeeseen

• Tehtävän esikatselu avautuu oikeaan laitaan napauttamalla tehtävää.

• Oman tehtävän lisääminen kokeeseen toimii samalla tavalla kuin valmiiden tehtävien lisääminen. Lisää 
tehtävä kokeeseen pluspainikkeella. Voit poistaa tehtävän kokeesta miinuspainikkeella.



Kokeen julkaiseminen

• Pääset julkaisemaan kokeen Julkaise-painikkeella.

• Voit myös palata takaisin hallintanäkymään Takaisin-painikkeella. Kokeesta tallentuu silloin luonnos.



• Kokeen julkaisun yhteydessä voit päättää, haluatko ajastaa kokeen vai aloittaa ja lopettaa sen manuaalisesti.

• Ajastetun kokeen voi lopettaa manuaalisesti ennen koeajan päättymistä. Voit myös tarvittaessa antaa 
opiskelijoille lisäaikaa.

Kokeen julkaiseminen ja ajastaminen



Koekoodi ja kokeen aloittaminen

• Julkaistulle kokeelle ilmestyy kahdeksanmerkkinen koekoodi. Jaa koekoodi kokeeseen osallistuville 
haluamallasi tavalla.

• Aloita koe painamalla Aloita koe -painiketta.

• Koe alkaa automaattisesti, jos olet ajastanut kokeen aloitusajankohdan. 



Kokeeseen liittyminen

• Opiskelija käyttää digikokeita osoitteessa digikokeet.otava.fi.

• Opiskelija liittyy kokeeseen kahdeksanmerkkisellä, koekohtaisella koodilla ja rekisteröityy kokeeseen.

• Rekisteröitymisen yhteydessä opiskelija antaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa.



Kokeeseen liittyminen

• Rekisteröidyttyään opiskelija saa henkilökohtaisen koodin. Opiskelija pääsee katsomaan koodilla 
kokeen arvioinnin myöhemmin.

• Opiskelija tarvitsee henkilökohtaista koodiaan myös silloin, jos hän joutuu kokeesta ulos kesken 
suorituksen.



Kokeen arviointi

• Pääset tarkastelemaan kokeen arviointinäkymää ja arvioimaan kokeen painamalla mittaripainiketta. 

• Voit myös siirtyä vasemmasta laidasta Arviointi-osioon ja valita oikean kokeen alasvetovalikosta.



Kokeen arviointi

• Kun kokeen suoritusaika on päättynyt tai kun kaikki opiskelijat ovat palauttaneet kokeensa, käy päättämässä 
koe hallinnointinäkymässä Päätä koe -painikkeella.

• Koe päättyy automaattisesti, jos olet ajastanut päättymisajankohdan. Voit myös päättää kokeen 
manuaalisesti ennen ajastetun koeajan päättymistä tai antaa opiskelijoille lisäaikaa.



Kokeen arviointi

• Arviointinäkymässä näet tietoja kokeesta ja opiskelijoiden suorituksista.

• Voit arvioida opiskelijan koesuorituksen, kun opiskelija on palauttanut kokeensa tai kun koe on päättynyt.

• Voit julkaista kokeen tulokset, kun koe on päättynyt ja kun olet arvioinut kaikkien opiskelijoiden suoritukset.



Kokeen arviointi

• Opiskelijat-näkymässä näet kunkin opiskelijan kaikki koetehtävät.

• Automaattisesti pisteytetyissä tehtävissä näkyy opiskelijan saama pistemäärä. 

• Opiskelijalla kesken olevissa tehtävissä sekä tehtävissä, jotka vaativat opettajan arviointia, näkyy viiva.

• Pääset tarkastelemaan tehtäviä painamalla tehtävän kohdalla olevaa pistemäärää tai viivaa. 

• Arvioi-painikkeella pääset suoraan ensimmäiseen tehtävään, joka vaatii opettajan arviointia.



Kokeen arviointi

• Tehtävät-näkymässä voit tarkistaa yhden tehtävän kaikilta opiskelijoilta.

• Voit tarkastella tässä näkymässä tehtäviä, jotka vaativat opettajan arviointia sekä tehtäviä, jotka järjestelmä 
on arvioinut automaattisesti.

• Arvioi-painikkeella pääset suoraan ensimmäiseen tehtävään, joka vaatii opettajan arviointia.



Kokeen arviointi

• Voit tarvittaessa poistaa ylimääräisiä opiskelijoita kokeesta esimerkiksi, jos opiskelija on kirjautunut 
kokeeseen useammalla sähköpostiosoitteella tai jos opiskelija ei ole palauttanut koetta. 

• Paina opiskelijan nimeä ja valitse Ohita opiskelija → Kyllä. Opiskelija nimi näkyy tämän jälkeen harmaana, 
eikä opiskelijan suorituksia huomioida arvioinnissa.



Kokeen arviointi

• Osa tehtävistä vaatii opettajan arviointia. Arvioitava tehtävä avautuu pop-up-ikkunaan.

• Voit kommentoida opiskelijan vastausta. Uusimmissa digikokeissa on käytössä kommentointityökalu, jolla 
voit tallentaa useimmin käyttämiäsi kommentteja ja käyttää niitä uudestaan.

• Anna tehtävälle pisteet ja halutessasi myös palaute. Tallenna tekemäsi muutokset.



Kokeen arviointi

• Jos tehtävään liittyy mallivastaus, se näkyy opiskelijalle, kun olet palauttanut kokeen ryhmälle.

• Tehtävään saattaa liittyä myös vain opettajalle näkyvää materiaalia, esim. arviointikriteerit. Ne ja muut 
tehtäväsivuun liittyvät lisäaineistot näet avaamalla tehtäväsivun uuteen välilehteen oikean yläkulman 
sivupainikkeella.



Kokeen arviointi

• Voit tarkastella myös automaattisesti tarkistuvia tehtäviä Opiskelijat-välilehden kautta. 

• Oikeat vastaukset saat näkyviin silmäikonista.

• Voit halutessasi muuttaa opiskelijan samaa pistemäärää ja kirjoittaa palautteen.



Tulosten julkaisu

• Voit kirjoittaa palautekenttään arvosanan tai muuta palautetta kokeesta.

• Kun olet arvioinut kaikki tehtävät, voit palauttaa kokeen opiskelijoille Tulosten julkaisu -painikkeella.



Tulosten julkaisu

• Julkaise tulokset -painikkeesta avautuu valintanäkymä. 

• Voit päättää, pääsevätkö opiskelijat katsomaan koetehtävän oikeine vastauksineen vai ainoastaan tehtävästä 
saamansa pistemäärän ja mahdollisen palautteen.



Kokeen arvioinnin tarkastelu

• Opiskelija saa sähköpostiviestin, kun opettaja on julkaissut kokeen tulokset. 

• Viesti sisältää opiskelijan henkilökohtaisen koodin, jolla opiskelija pääsee katsomaan arviointia. Koodi on 
sama, jonka opiskelija on saanut kokeeseen rekisteröitymisen yhteydessä.



Kokeen arvioinnin tarkastelu

• Opiskelija näkee kokeen kokonaispistemäärän ja palautteen sekä tehtävistä saamansa pistemäärän ja 
palautteen.

• Opiskelija pääsee myös tarkastelemaan myös tehtävää oikeine vastauksineen, ellet ole estänyt sitä tulosten 
julkaisun yhteydessä. Siinä tapauksessa opiskelijalla ei näy Näytä tehtävä -painiketta.

Otto Opettaja



Kokeiden tilat

• Luonnos: Koetta voi muokata. Luonnostilassa olevan kokeen voi myös poistaa.

• Julkaistu: Kokeeseen tulee koekohtainen koodi ja kokeen voi aloittaa. Koetta ei voi enää muokata. Kokeen voi 
palauttaa luonnokseksi, jos kukaan opiskelijoista ei ole aloittanut koetta.

• Käynnissä: Opiskelija voi liittyä kokeeseen.

• Arvioitavissa: Koe on päätetty ja opiskelijoiden suoritukset voi arvioida. Tulokset voi julkaista, kun kaikki 
opiskelijoiden suoritukset on arvioitu.

• Arvioitu: Kokeen tulokset on julkaistu.


