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Otavan Digikokeet ja opettajan omat tehtävät  
 

 

Digikokeisiin on mahdollista laatia myös omia tehtäviä.  
Opettajan laatimat tehtävät tallentuvat omaksi listakseen  

Otavan koetehtävien alapuolelle.  
 
 
1. Aloita napauttamalla  

    "Tee uusi oma koetehtävä" 
 

 
2. Valitse haluamasi 

tehtävätyyppi 
Omat tehtävät voivat olla 

tyypiltään aukkotäydennys-, 
kirjoitus/tiedostonlatus-, tai 

monivalintatehtäviä.  
 

 
 

3. Anna tehtävälle selkeä 

kuvaava nimi  
Tällä nimellä tehtävä tallentuu 

kokeiden hallintasivulle Opettajan 
omaan koemateriaaliin. 

 
Kirjoita tarvittaessa tehtävään 

yleisohjeistus, mutta Teksti-osion 
voi myös jättää pois. 

 
 

4. Kirjoita tehtävänanto 
tekstikenttään 

Aukkotehtävän alkuun 
kirjoitetaan tehtäväkohtainen 

tehtävänanto.  

Tarvittaessa tekstin viereen voi 
liittää myös mediaa, esimerkiksi 

videon, johon aukkotehtävän 
kysymykset liittyvät. 
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5. Aukotettavan tekstin 
lisääminen 

Aukotettu teksti kirjoitetaan  
tai liitetään laatikkoon. 

Aukotetut kohdat merkitään 
tuplakaarisuluin. Voit lisätä 

kaarisulut painikkeella tai 
kirjoittamalla.  

Tuplakaarisulkujen sisään 
kirjoitetaan tässä vaiheessa  

ainoastaan oikea vastaus.  

Väärät vastausvaihtoehdot  
lisätään myöhemmin. 

 
6. Valitse vastaustapa 

Valitse miten haluat 
aukkotehtäviin vastattavan; 

kirjoittaen, pudotusvalikosta tai  
raahaamalla oikea vastaus  

paikoilleen. Jatka sitten  
seuraavaan vaiheeseen. 

 
7. Tehtävien pisteytys 

Klikkaa aukkoja muokataksesi niiden oikeita vastauksia ja pisteitä. 
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Voit syöttää useita oikeita tai vääriä vastausvaihtoehtoja.  

Anna oikeille vaihtoehdoille haluamasi pistemäärä ja väärille 
vaihtoehdoille 0 pistettä.  

 
8. Sekoita vastauksien järjestys  

Huomioi että järjestelmä ei automaattisesti sekoita vaihtoehtojen 
järjestystä, eli älä merkitse oikeaa vaihtoehtoa aina ylimmäiseksi. 

  
9. Valmiin tehtävän esikatselu 

Voit esikatsella luomaasi tehtävää  

ja tarvittaessa palata tekemään  
muutoksia. Esikatselu on  

mahdollista silmä-kuvaketta 
napauttamalla, kun kuvake näkyy 

vihreänä. 
 

Plus-painikkeesta näet tallentamasi 
vastausvaihtoehdot siinä 

järjestyksessä kuin ne opiskelijoille 
näytetään. 

 
Halutessasi voit palata 

muokkaamaan tehtävää tai 
tallentaa tehtävä valmiiksi.  

 

10. Omat koetehtävät 
Tehtävä tallentuu kokeen 

hallintasivulle Oma koemateriaali  
-otsikon alle.  

 
Toiminnot-kohdasta pääset 

muokkaamaan tai poistamaan 
tehtävän. 

 
Tehtävä liitetään kokeeseen  

plus-painikkeesta, ja voit käyttää  
sitä aivan kuten Otavan luomia  

tehtäviä. 
 

Kun olet liittänyt kokeeseen kaikki  

tarvittavat tehtävät, nimeä koe ja  
klikkaa Luo koe -painiketta. 



  

Kustannusosakeyhtiö Otava, Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki, 09 156 6800, www.otava.fi 

 

 
11. Median lisääminen digikoetehtävään 
 

Voit liittää luomaasi 

digikoetehtävään joko koko 
tehtävään liittyvää mediaa, tai 

yksittäiseen kysymykseen liittyvää 
mediaa. 

 
Mediaa voi olla kuva, video, 

äänitiedosto tai tekstieditorilla 
kirjoitettu teksti. 

 
Tehtävään liitettävä media 

ladataan ensin omalta koneelta 
digikokeiden mediakirjastoon. 

Tiedoston voi joko valita omista 
tiedostoista tai raahata omalta 

työpöydältä ja pudottaa 
mediakirjastoon.  
 

Tämän jälkeen kaikki lataamasi  
tiedostot ovat käytettävissäsi  

napauttamalla tiedostoa. 
 

Videot voidaan liittää tehtävään 
myös Youtuben tai Vimeon kautta 

tuomatta niitä digikokeiden 
mediakirjastoon. 

 
Huomioithan tekijänoikeudet kun  

käytät muita kuin omia videoitasi.  
 

 
12. Kurssipalaute ja itsearviointi 

 

Opettajan omia tehtäviä kannattaa käyttää myös kurssipalautteen 
antamiseen tai itsearviointiin. Aseta tehtävän maksimipistemääräksi 

tässä tilanteessa 0 pistettä. Tehtävä vaatii arvostelunäkymässä 
opettajan kommentoinnin, jotta kokeen pystyy merkitsemään 

arvioiduksi. 
 


