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New Insights -tietopaketti 
 

Hinnoittelu ja lisenssit 

Opiskelijan digikirjan lisensseistä voi valita joko 12 kk tai 48 kk lisenssin. Olemme myös 
paketoineet ensimmäisen vuoden pakolliset moduulit hankintaa helpottaaksemme. 

Tilattavissa on myös useamman aineen ensimmäisen vuoden pakollisten moduulien 
yhteispaketit: 

Yksittäisten lisenssien ja digipalettien hinnat täältä > 

Sarjakohtaiset edut ja digipaketteihin kuuluvat edut löytyvät täältä >  

Lisenssin voimassaolo alkaa vasta sitten, kun tuote on otettu käyttöön. Käyttämättömät 
pakettiin kuuluvat tai yksittäin ostetut lisenssit säilyvät koulun omaisuutena, kunnes ne 
otetaan käyttöön.  

Jos koulullenne on tilattu New Insights -opiskelijan materiaaleja (5 kpl tai enemmän), koulu 
saa käyttöönottoetuna digiopetusaineiston ja esitysmateriaalin. 

Tarkempia tietoja ja ohjeita saatte alueenne myyntipäälliköiltä, joiden yhteystiedot löydätte 
täältä. 

 

Miten voin tutustua tuotteeseen? 

New Insights 1–2 ja New Insights 3 näytekirjat on lähetetty kouluille tutustuttavaksi. 

New Insights 1–2 näytesivut löytyvät täältä >  

New Insights 1–2 digiopetusaineiston (sisällä opiskelijan digikirja) demo löytyy täältä >  

 

Otavan Opepalvelussa voi ottaa digimateriaalit kokeilukäyttöön 30 päiväksi, kun materiaalit 
ovat valmistuneet. 

Materiaalien muokkausta ja yhdisteltävyyttä voi testata loppukeväästä Opepalvelussa. 

Opepalveluun pääset täältä > 

 

 

https://oppimisenpalvelut.otava.fi/wp-content/uploads/2021/01/otava-hinnasto-2021-lukio-lops2021.pdf
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/kayttajaedut/
https://oppimisenpalvelut.otava.fi/pyyda-esittely-koulullesi/
https://digikirja.otava.fi/digikirja/new-insights-1-2/kansi-628
https://c2-koosto.otava.fi/web/site-5600484/state-jurdgnzrgeycelcpge/front-page
http://otava.fi/opepalvelu
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Julkaisuaikataulu 

New Insights 1–2 -materiaalit valmistuvat kevään 2021 aikana, koko tuoteperhe on 
käytettävissä elokuussa 2021 

New Insights 3 -materiaalit valmistuvat syksyllä 2021 

New Insights 4 -materiaalit valmistuvat kevään 2022 aikana, koko tuoteperhe käytössä 
elokuussa 2022 

New Insights 5 -materiaalit valmistuvat elokuuksi 2022 

New Insights 6 -materiaali valmistuvat kevään 2023 aikana, koko tuoteperhe käytössä 
elokuussa 2023 

New Insights 7 -materiaali valmistuu elokuuksi 2023 

New Insights 8 -materiaali valmistuu kevään 2024 aikana, koko tuoteperhe käytössä 
elokuussa 2024 

 

Mitä muutoksia materiaaleihin on tullut verrattuna Insightsiin (1–2, 3)? 

Sarja on muutettu vastaamaan uutta lukion opetussuunnitelmaa. Olemme päivittäneet 
sisältöä asiakaspalautteiden ja -kyselyiden sekä uuden LOPS:n tavoitteiden mukaisesti. 
Insights-sarjasta on säilytetty parhaimmat palat ja uutta materiaalia on runsaasti. 
Tavoitteiden asettelua ja eriyttämistä on selkiytetty, äänitettyjä tekstejä on entistä enemmän 
ja nyt myös sanastot on äänitetty, tekstityyppejä on monipuolistettu, kieliprofiili on selkeästi 
mukana ja myös Learning to learn – Opi oppimaan -osio tukee entistä vahvemmin LOPS:n 
tavoitteita. Näytesivuilla voit tutustua mm. sisällysluetteloon ja eriyttämisen visuaaliseen 
esittämiseen kielioppiosiossa. 

 

Kieliprofiili – miten ja mihin se laaditaan? Miten opiskelija saa sen mukaansa esim. koulua 
vaihtaessaan? 

Kieliprofiili luodaan koulun valitsemalle sähköiselle alustalle, jonne opiskelija voi kerätä 
kieliprofiiliin aineistoa kaikista opiskelemistaan kielistä ja jota opiskelija voi hallinnoida 
viedäkseen kieliprofiilin mukanaan myös lukiosta lähtiessään tai koulua vaihtaessaan. Alusta 
voi olla esim. Classroom/Onenote. 

Kieliprofiili kulkee mukana läpi koko sarjan, mutta painottuu erityisesti moduuleissa 1 ja 6. 
Jokaisen moduulin Learning to learn – Opi oppimaan -osiossa ohjataan kieliprofiilin 
koostamista. Kieliprofiiliin sopivat tehtävät on mainittu moduulikohtaisesti. Opiskelijalle on 

https://digikirja.otava.fi/digikirja/new-insights-1-2/kansi-628
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digikirjassa / Opiskelijan maailmassa Kieliprofiili-lomakkeita, jotka hän voi liittää osaksi 
kieliprofiiliaan. Lomakkeet ovat interaktiivisia PDF-lomakkeita, joihin opiskelija voi sähköisesti 
täyttää kaikkien osaamiensa ja opiskelemiensa kielten tiedot.  

 

Miten eriyttää? Miten eriyttäminen näkyy tehtävätasolla? 

New Insights -sarjassa on paljon eriyttämistä tukevaa materiaalia. Opettajan oppaasta löytyy 
ymmärtämistä tukevia tehtäviä sekä ylöspäin eriyttäviä tehtäviä, AB-tehtäviä sekä tekstien 
kertaustehtäviä, Jokaisessa tekstikappaleessa on lopussa sanastoa laajentava Wordwise-
tehtävä. Lisäksi DIY- ja Create-tehtävät mahdollistavat toteutuksen opiskelijan omalla tasolla. 

Kieliopissa on selkeästi esitettynä kolme eri tehtävätasoa, jotka helpottavat eriyttämistä. 
Myös kielioppidiat on täysin uudistettu, ja niistä löytyy työkaluja eri tarpeisiin. Esityksiä on 
kolmenlaisia: Basics perusteiden opettamiseen, More advanced ylöspäin eriyttämiseen sekä 
Kooste kertaamiseen. 

Sekä painetun että digikirjan käyttäjällä on käytössään kieliopin tukipaketti.  

 

Miten laaja-alaisuus huomioitu? 

Kunkin tekstiosuuden nivoutuminen laaja-alaisiin kokonaisuuksiin on mainittu Learning 
objectives -laatikossa jokaisen luvun alussa. Lähtökohtana on, että laaja-alaista osaamista 
harjoitetaan kussakin moduulissa jatkuvasti ja taitoja kartutetaan koko lukio-opintojen ajan. 
Laaja-alainen osaaminen on huomioitu tehtäviä laatiessa ja oppimateriaali tukee tämän 
osaamisen kehittymistä myös vieraan kielen näkökulmasta. 

 

Digikirja 
- Millaisia merkintöjä digikirjaan voi tehdä? Opiskelija voi maalata tekstiä ja jättää tekstiin 

omia kommenttejaan. Opiskelijan käytössä on myös sähköinen vihko, johon opiskelija voi 
kirjoittaa omia muistiinpanojaan ja jonka sisällön opiskelija voi esimerkiksi lisenssikauden 
lopuksi ladata omalle tietokoneelleen. 

- Mitä eroja on opiskelijan digikirjassa ja opettajan digiopetusaineistossa? Opiskelijan 
digikirja sisältyy opettajan digiopetusaineistoon. Opettajan digiopetusaineistossa on 
sisältöjä, jotka näkyvät vain opettajalle. Näitä osioita ovat mm. opettajan materiaalit 
(heijastettavaa ja tulostettavaa materiaalia) sekä opettajan välilehdet tehtäväsivuilla. 
Näillä opettajan välilehdillä opettaja voi helposti näyttää tehtävien vastaukset luokalle. 
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- Voiko opettaja tarkistaa äänitystehtävien tuotoksia Analytiikkapalvelun kautta? Kyllä. 
Opettaja voi kuunnella ja kommentoida opiskelijan äänittämiä sisältöjä 
Analytiikkapalvelussa. 

- Saako tekstin tehtävien viereen? Teksti on lisätty painikkeen alle sellaisien tehtävien 
kohdalla, jossa tekstin tukea erityisesti tarvitaan. Toinen mahdollisuus on avata materiaali 
kahteen välilehteen ja asetella ne vierekkäin.  

- Mitkä vastaukset opiskelijalle löytyvät digikirjasta? Kaikki muut, paitsi käännöstehtävien 
ratkaisut. Näiden myös kotitehtäviksi sopivien tehtävien sivulla lukee, että vastauksen saa 
opettajalta. Ratkaisut löytyvät opettajan digitaalisista materiaaleista. 

 

Kokeet 
Tarjotut arviointimateriaalimuodot New Insights -tuoteperheessä ovat digikokeet ja Abitti-
kokeet. 
Digikoealustamme uudistuu LOPS21:n alkuun ja on käytettävissä elokuusta 2021 eteenpäin. 
Kehitystyötä on tehty asiakkaiden toiveiden perusteella, ja uusi alusta on entistä 
käyttäjäystävällisempi. 

 

Digikokeet 

o Mikä muuttuu sisältötasolla? 
 Ne tehtävät, jotka soveltuvat edelleen uudistettuun materiaalin, säilyvät, 

mutta myös ns. vanhoihin sisältöihin lisätään uusia tehtäviä. 
 Uusiin sisältöihin tulee kokonaan uudet koetehtävät ja -sisällöt äänitteineen 

ja videoineen. 
 Tehtävien tasot on merkitty palloilla •, •• tai •••. 

o Mikä muuttuu teknisellä tasolla? 
 Voiko tehtävien pisteytystä muuttaa? Opettaja voi muokata kysymyksen 

pisteytystä tai koko tehtävän pistemäärää. Uusissa digikokeissa tehtäviä on 
mahdollista pisteyttää kahden desimaalin tarkkuudella. 

 Voiko opettaja lisätä vastausvaihtoehtoja valmiisiin tehtäviin itse? Ei. 
 Voiko opettaja laatia omia tehtäviä? Kyllä. Opettaja voi tehdä oman 

tehtävän, esimerkiksi kirjoitustehtävän, monivalintatehtävän tai 
aukkotehtävän.  

 Kun uusi koealusta tulee, säilyvätkö vanhat digikokeet? Eivät, sillä koko 
käyttöjärjestelmä uudistuu. 

 Miten opiskelija kirjautuu kokeeseen uudella koealustalla? Kokeeseen 
kirjautuminen on tulevaisuudessa entistä kätevämpää. Kokeen 
julkaisuvaiheessa digikoejärjestelmä tuottaa yhden koodin, jonka opettaja 
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jakaa opiskelijoille. Opiskelija kirjautuu kokeeseen saamallaan 
koekohtaisella koodilla digikokeiden etusivulta. Osallistujalista muodostuu 
automaattisesti. 

 Voiko toisesta koeympäristöstä (esim. Otavan digikokeet) siirtää 
materiaalia Abittiin? Ei; Abitti-käyttöä varten tarjoamme erilliset Abitti-
kokeet. 

 Pysyykö uusi koejärjestelmä vastaamaan koeviikkojen aiheuttamiin 
lisääntyneisiin käyttäjämääriin? Uudistuksessa parannetaan digikokeiden 
toimintavarmuutta ja käytettävyyttä. 

 Voiko kokeen ajastaa etukäteen? Kyllä. 
 Voiko tekemiään digikokeita jakaa muiden lisenssejä omaavien opettajien 

kanssa? Ei. 
 Kuuluuko digikokeisiin arvosanalaskuri? Kyllä. 
 Voiko eri moduulien digikokeiden tehtäviä yhdistellä samaan kokeeseen? 

Eri moduulien kokeita ei voi yhdistellä lisenssi- ja tekijänoikeudellisista syistä 
(poikkeuksena moduulit 1–2, jotka ovat yhdessä kokonaisuudessa). 

 

Abitti-kokeet 

o Miksei Abitissa ole videoita? / Voisiko Abitti-kokeissa olla enemmän videoita? 
o  New Insights -sarjan Abitti-kokeisiin lisätään uutena elementtinä osa videoista. 

Tekijänoikeudellisista syistä Abitti-kokeissa ei ole kaikkia samoja videoita kuin 
digikokeissa. Videot voi koetilanteessa näyttää myös esimerkiksi digikokeiden 
kautta, jos koululla on niihin lisenssi.  

 

Emended 

LOPS21-tuotteisiin tulee digimateriaalien sisäinen työkalu, joilla vastaava kommentointi ja 
tarkistaminen onnistuu suoraan tuotteen sisällä. Analytiikkapalvelumme kautta voi siis 
jatkossa antaa palautetta opiskelijoiden avoimista vastauksista ja kirjoitustehtävistä. Myös 
digikokeissamme on vastaava kommentointimahdollisuus. Otavan LOPS21-digituotteissa 
nämä uudet työkalut korvaavat Emended-työkalun. 

Emended on käytössä vielä lukuvuonna 2021–2022 Insights (LOPS16) -tuotteissa, jolloin se 
koskee 2. ja 3. vuoden digituotteita. 
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Otso 

New Insights 1–2-materiaalin äänitteet ja osa videoista löytyvät Otavan Otso-sovelluksesta. 
Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta ilmaiseksi puhelimeensa. Otso-sovellus tulee käyttöön 
New Insights 1–2 -materiaaliin keväällä 2021. Tutustu Otsoon tarkemmin täällä >  

 

Otavan sähköinen sanasto 

Otavan sähköinen sanasto kuuluu digituotteisiimme ja on myös ladattavissa mobiililaitteelle 
sovelluksena sovelluskaupoista. Sanaston pohjana on Otavan englannin sarjojen laajat ja 
monipuoliset sanastot. 

 

http://otava.fi/otso

