
Näin käytät Otavan digikokeita



Kokeiden hallinta

• Kokeiden hallintanäkymässä hallinnoit, aloitat ja lopetat kokeita sekä seuraat eri tiloissa olevia kokeita.

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

• Aloita kokeen luonti painamalla Uusi koe -painiketta.



Kokeiden luominen

• Kokeiden luontinäkymässä esikatselet ja luot kokeen.

• Vasemmassa laidassa on koko tuotteen kansiorakenne. Keskipalstalla on tehtävälistaus, josta näet tehtävien nimet, 
kategoriat, kuvaukset ja vaikeustasot. Tehtävän esikatselu avautuu oikeaan laitaan klikkaamalla tehtävän nimeä.

• Anna kokeelle nimi vasemman laidan valikossa.



Kokeiden luominen

• Lisää tehtäviä kokeeseen painamalla pluspainiketta.

• Poista tehtäviä kokeesta painamalla miinuspainiketta.

• Silmäikonista voit esikatsella koetta.

• Laatikkoikonista voit avata kokeen listanäkymänä sivupaneeliin.



Kokeiden luominen

• Sivupaneelissa voit muuttaa tehtävien järjestystä raahaamalla.



Kokeiden luominen

• Julkaise koe painamalla Julkaise-painiketta.

• Palaa takaisin hallintanäkymään painamalla Takaisin-painiketta.



Kokeiden hallinta

• Julkaistulle kokeelle ilmestyy kahdeksanmerkkinen koekoodi. Jaa koekoodi kokeeseen osallistuville parhaaksi 
katsomallasi tavalla.

• Aloita koe painamalla Aloita koe -painiketta. Aloitetun kokeen voit lopettaa painamalla Päätä koe -painiketta.

• On myös mahdollista ajastaa kokeen alkamis- ja päättymisajankohta.



Kokeen ajastaminen

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

• Ajastetun kokeen voi lopettaa manuaalisesti ennen koeajan päättymistä. 



Kokeeseen liittyminen

• Opiskelija käyttää digikokeita osoitteessa digikokeet.otava.fi.

• Opiskelija liittyy kokeeseen koekohtaisella pääsykoodilla ja rekisteröityy kokeeseen.

• Rekisteröitymisen yhteydessä opiskelija antaa nimensä ja sähköpostiosoitteensa.



Kokeeseen liittyminen

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

• Opiskelijan sähköpostiin tullutta linkkiä ja henkilökohtaista koodia tarvitaan myös silloin, jos opiskelija 
joutuu kokeesta ulos kesken kokeen.



Kokeiden arviointi

• Käynnissä olevan kokeen arviointinäkymää pääset katsomaan missä vaiheessa tahansa.

• Paina hallintanäkymässä vasemman laidan Arviointi-painiketta ja valitse haluamasi koe alasvetovalikosta.



Kokeiden arviointi

• Kun koe on päättynyt tai kun kaikki opiskelijasi ovat palauttaneet vastauksensa, käy päättämässä koe 
hallinnointinäkymässä Päätä koe -painikkeesta.

• Koe päättyy automaattisesti, jos olet ajastanut päättymisajankohdan. Voit päättää kokeen manuaalisesti 
ennen ajastetun koeajan päättymistä.



Kokeiden arviointi

• Arviointinäkymässä näet tietoja kokeesta, tuloksista ja opiskelijoiden suorituksista.

• Vasemman ylälaidan Tulosnäkymä-painikkeesta pääset takaisin tulosten valikkonäkymään.



Kokeiden arviointi

• Kun opiskelija on palauttanut koesuorituksensa, voit arvioida sen.

• Automaattisesti pisteytettävissä tehtävissä näkyy opiskelijan saama pistemäärä.

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

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



Kokeiden arviointi

• Opiskelijat-näkymässä näet kunkin opiskelijan kaikki koetehtävät. Nuolipainikkeiden tai alasvetovalikon
avulla pääset siirtymään tehtävästä toiseen.

• Tehtävät-näkymässä voit tarkistaa kyseisen tehtävän kaikilta opiskelijoilta.

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

• Lisää arvosana palautekenttään.



Kokeiden arviointi

• Arvioitava tehtävä avautuu pop-up-ikkunaan.

• Ikkunassa voit kommentoida avoimen tehtävän vastausta kommentointityökalulla, pisteyttää tehtävän ja antaa 
palautetta tehtävästä.

• Tehtävän mallivastaus näkyy opiskelijalle arvioinnin jälkeen.

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



Kokeiden arviointi

• Anna tehtävälle pisteet ja halutessasi myös palaute.

• Tallenna tekemäsi muutokset ja sulje ikkuna oikean yläkulman ruksista.



Kokeiden arviointi

• Voit tarkastella myös automaattisesti tarkistuvia tehtäviä painamalla yleisnäkymän pisteytystä. Silmäikonia 
painamalla näet oikeat vastaukset.

• Voit halutessasi korjata pisteytystä ja jättää palautteen.



Kokeen arvioinnin tarkastelu

• Opiskelija pääsee tarkastelemaan arviointia henkilökohtaisella koodillaan, jonka hän sai kokeeseen 
kirjautumisen yhteydessä. Koodi on lähetetty myös opiskelijan sähköpostiin.



Kokeiden hallinta

• Kokeiden eri tiloja:
• Luonnos –> Koetta voi muokata.

• Julkaistu –> Kokeeseen tulee koekohtainen koodi ja kokeen voi aloittaa. Koetta ei voi enää muokata.

• 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.



Kokeiden hallinta

• Luonnostilassa olevan kokeen voi poistaa digikoejärjestelmästä.

• Julkaistun kokeen voi palauttaa luonnokseksi, jos kukaan opiskelijoista ei ole aloittanut 
koetta.

Tulossa kevätlukukauden 
2022 aikana mm.
• lisäominaisuuksia 

kommentointityökaluun
• arvosanalaskuri
• opettajan omat tehtävät

DIGIKOKEITA 
KEHITETÄÄN!


