
DIGIVIRTAA 
LUKIOKOULUTUKSEEN
ARI MYLLYVIITA

KEMIAN JA MATEMATIIKAN LEHTORI

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULU

DIGABI-KOULUTTAJA



ESITTELY

NIMI
KOULU
OMAT OPPIAINEET



KOULUTUKSEN ALOITUS

1. Omat oppimistavoitteeni koulutuspäivässä ovat…

2. Haluaisin oppia myös seuraavia oppimisen taitoja ja 

työskentelytaitoja…

3. Edellisissä koulutuksissa omassa oppimisessani ja 

työskentelyssäni toimivat hyvin seuraavat asiat:

4. Verrattuna edelliseen VESO-päivään/koulutukseen 

yritän parantaa oppimiseni laatua tekemällä 

paremmin seuraavat asiat: 



OMAT TAVOITTEET

• Keskustele 2-4 hengen ryhmissä omista 

tavoitteistasi

• ”Varasta” itsellesi hyviä tavoitteita, joita 

keskustelun yhteydessä tulee ilmi

• Keskustelkaa myös, miltä omien tavoitteiden 

asettaminen tuntui. 



DIGIVIRTAA LUKIOKOULUTUKSEEN –
MATEMAATTISET AINEET

• Voimavirta-osiossa syvennetään oman oppiaineen digitaalisen 

oppimisympäristön, materiaalien ja palveluiden hallintaa. 

Osiossa perehdytään myös sähköiseen ylioppilaskokeeseen 

oman oppiaineen näkökulmasta.

• oppiainekohtainen koulutus

• oppiaineen verkkomateriaalit

• hyvät käytänteet

• oman aineen sähköinen ylioppilaskoe

• Koulutus muodostuu 2 lähipäivästä ja 1 etäpäivästä.



PÄIVIEN AIKATAULUT
• Torstai 22.9. Uusi pedagogiikka sekä tieto- ja viestintätekniikka (10.00-16.00)

• 10.00 Kurssin avaus ja tavoitteiden asettaminen

• Omien kokemusten kokoaminen ja valmiuksien kartoitus

• Oma projekti? Etäjaksolla työstäminen …

• 11.00 Pedagogiset valmiudet ja lähestymistavat – keskusteluluento

• 12.00 Lounas

• 13.00 Millaiset teknologiat tukevat omaa pedagogista ajattelua

• Mallintaminen, animaatiot (kemia)

• Projektityöt

• Tietokannat (fysiikka, CERN)

• 15.00 Omien pedagogisten kokeilujen löytäminen (oman projektin valmistelun aloittaminen)

• Perjantai 23.9. Digabi – Abitti (8.30-14.00)

• 08.30 Ainekohtaiset ohjelmistot 

• Oma tavoite – projektissa yhden uuden työkalun opiskelu

• 10.00 DigabiOS – sähköisen koeympäristön rakentaminen – esimerkkinä NettiNiilo

• 11.00 Abitti – sähköisen kokeen laatiminen

• 12.00 Lounas

• 12.30 Abitti – sähköisen kokeen laatiminen jatkuu

• 13.30 Oman projektin määrittely – keskustelua asiasta

• Etäpäivä – online?



1. PÄIVÄ: UUSI PEDAGOGIIKKA SEKÄ 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

• Millaiset mahdollisuudet uusien teknologisten ratkaisujen 

kokeiluun ja käyttämiseen?

• Laiteteknologia

• Toimintaympäristöt

• Millaisia omia kokeiluja on ollut?

• Millaisia sähköisiä materiaaleja on ollut käytössä?

• Sähköiset oppikirjat?

• Uudet pedagogiset lähestymistavat?



TÄRKEITÄ KYSYMYKSIÄ 
ARVIOINNISTA?

• Mitä uusi opetussuunnitelma meiltä edellyttää?

• Onko eri asia: MEILTÄ = koululta, opetukselta, MINULTA

• ”Arviointi ohjaa opiskeluja ja oppimista enemmän kuin 

mikään muu tekijä oppimistilanteessa”







ARVIOINTI – OPPIMISTA EDISTÄVÄÄN 
ARVIOINTIIN?

• Formatiivinen vs. summatiivinen arviointi?

• Ohjattu itsearviointi: opettaja ohjaa oppilasta 

havaitsemaan, mistä opiskeltavassa aiheessa on kyse ja 

vertailemaan omia käsityksiään ja näkemyksiään aiheen 

kokonaisuuteen

• Vertaisarviointi



SÄHKÖISEN ARVIOINNIN 
TOTEUTTAMINEN? SÄHKÖINEN KOE?

• Opiskeluympäristöjen omat arviointityökalut

• Esim. Edmodo, Moodle … 

• Offce 365 Excel-lomakkeet, GAFE GoogleForms … 

• Oppikirjojen omat arviointityökalut

• e-Oppi, SanomaPro … 

• KAHOOT!

• Socrative

• Abitti -koe



UUDET PEDAGOGISET 
LÄHESTYMISTAVAT



KOGNITIIVISET TYÖKALUT

• Käsitekarttojen laatiminen

• Miellekarttojen laatiminen



CMAPTOOLS -KÄSITEKARTTAOHJELMA





TUTKIMUSLÄHTÖINEN (INQUIRY 
BASED) OPETUS / OPISKELU:

• Autenttiset ja ongelmalähtöiset opiskeluaktiviteetit –
autenttisten tilanteiden dokumentointi: omakuva vs. kirjankuva

• Kokeellisen työskentelyn toimintamalleja: videointi

• Opiskelijan omia (autonomisia) työvaiheita

• Oman osaamisen dokumentointi; ryhmäarviointi 
(kotitalousopetuksen esimerkki); vertaisarviointi (huomioidaan 
myös arvioinnissa)

• Sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden tukeminen – nettiryhmät, 
virtuaalivierailut

• Keskustelevaa perustelua (argumenting, reasoning) ja 
vertaisten vuoropuhelu – tieteellisten perustelujen hakeminen

• Mielenkiinnon tukeminen (optimal learning moment, 
engagement)



SÄHKÖISET OPPIKIRJAT
TOINEN DIASARJA



MATEMAATTISTEN AINEITTEN 
ERILAISET OHJELMAT, 
PALVELUT JA TIETOKANNAT



FYSIIKKA

• Vernier, LoggerPro

• http://www.mittaamallaopit.fi/fysiikan-mittaukset/

• Laskinohjelmat (kts. Digabi)

• PhET

• Muita palveluita … 

• Erilaiset tietokannat (CERN)

http://www.mittaamallaopit.fi/fysiikan-mittaukset/




KEMIA

• MolView – mallintaminen

• 3D-mallinnusohjelmat

• ChemSketch, Avogadro, MarvinSketch

• ChemSenceAnimator – animaatioiden käyttö

Toinen diasarja



MOLVIEW – 2D JA 3D



MOLVIEW - POOLISUUS



MATEMATIIKKA

• Geogebra

• LATEX?

• Vrt. Digabi / Abitti -kuviot



TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 
OPETTAJAN TUKENA

• Toimistojärjestelmät – yhteiset ja jaetut arkistot

• Opiskelu- ja toimintaympäristöt

• Asiantuntijaverkostot (www.asiantuntijaverkosto.fi), 

virtuaaliluennot 

• Teemaopinnot –kurssi: Teknologia opetuksessa (TO2)

• Yhteisöllinen osaamisen ja tiedon jakaminen

• Pinterest !

• Opettajien omat reflektiotyökalut

• Opettajan blogi (esimerkki kemian opettajan blogi)

http://www.asiantuntijaverkosto.fi/






2.PÄIVÄ: DIGABI JA ABITTI



DIGABI
KOHTI SÄHKÖISTÄ 
YLIOPPILASKOETTA



LUENNON SISÄLTÖJÄ

• DigabiOS

• NettiNiilo

• Aikataulut sähköistyksen osalta eri 

oppiaineissa

• Miten lukion opettajan pitää varautua 

opetuksessaan sähköiseen yo:hon

• Miten lukion opettaja ottaa sähköiset 

oppimateriaalit ja -ympäristöt haltuun



MITEN LUKION OPETTAJA 
VARAUTUU OPETUKSESSAAN 
SÄHKÖISEEN YO:HON?

• Miten omassa oppiaineessani hyödynnän tieto- ja viestintätekniikka 

nyt?

• Miten voisin hyödyntää enemmän (paremmin, laajemmin) tieto- ja 

viestintätekniikkaa omassa opetuksessa?

• Mitä minä tarkoitan arvioinnilla? Mitä minä arvioin? Miten toteutan 

käytännössä omien kurssien arvioinnin? Kurssikoe vai jatkuva 

arviointi?

• Miten minä voisin hyödyntää sähköistä arviointia omassa 

kurssiarvioinnissa?

• Millaisia työkaluja minä tarvitset sähköisen arvioinnin 

toteuttamiseksi?

• Muuttuuko arviointikäytännöt sähköisen arvioinnin myötä?



TÄRKEÄT NETTIOSOITTEET

• www.digabi.fi (YTL:n viralliset sähköisen 

ylioppilastutkinnon sivut)

• www.abitti.fi (YTL:n kurssikoejärjestelmä, jolla voi 

harjoitella niin sähköisten kokeiden laadintaa kuin itse 

yo-tutkinnon koetilannetta)

• editori.opetus.tv (Abitti-järjestelmän tueksi rakennettu 

editori, mahdollistaa mm. kuvien ja videoiden sekä 

HTML-koodin käytön koetehtävissä)

http://www.digabi.fi/
http://www.abitti.fi/
http://editori.opetus.tv/


AIKATAULUT SÄHKÖISTYKSEN 
OSALTA ERI OPPIAINEISSA



DIGABIOS:N VIRITTÄMINEN



DIGABIOS ASENNETAAN 
1) KOETILAPALVELIMEEN 
2) OPPILAAN KONEESEEN



PALVELIMEN PYSTYTYS JA 
OPISKELIJAKONEIDEN ASENTAMINEN

• Abittikokeen toteuttamiseksi tarvitaan KOLME 

erilaista USB-tikkua

• KOETILAPALVELIN USB-tikku - käynnistystikku

• Opiskelijakoneen USB-tikku - käynnistystikku

• Opettajan ABITTI-tikku – toimii normaalimuistitikkuna, sillä 

siirretään kokeet Abitti-ympäristöstä Digabi-ympäristöön

• USB-tikkujen alustamisesta ja DigabiOS:n siirtäminen 

USB-tikkuihin







DIGABIOS

• How to Boot Your Computer from a USB Flash Drive: 

https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-

usb-flash-drive

• DigabiOS (Operating System, käyttöjärjestelmä) 

pohjautuu erääseen Linux-käyttöjärjestelmän versioon 

(Debian)

• Laitteen käynnistäminen USB:ltä (jossa on DigabiOS) estää 

koetilanteessa koneen kovalevyllä ja internetissä 

olevan tiedon selaamisen ja käytön

• DigabiOS:n mukana tulee myös joukko ohjelmistoja, mm. 

LibreOffice (vastaa kohtuudella MS Officen ohjelmia) 

https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive


LAITTEEN BUUTTAAMINEN – PULMIA?

• https://digabi.fi/materiaalit/digabi-os/kone-ei-toimi-

digabiosssa/

• https://digabi.fi/materiaalit/digabi-os/digabios-yhteensopivia-

lisalaitteita/

• http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-

kaynnistaminen-usb-muistilta/

• https://kb.wisc.edu/page.php?id=58779

• https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-

usb-flash-drive

https://digabi.fi/materiaalit/digabi-os/kone-ei-toimi-digabiosssa/
https://digabi.fi/materiaalit/digabi-os/digabios-yhteensopivia-lisalaitteita/
http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-kaynnistaminen-usb-muistilta/
https://kb.wisc.edu/page.php?id=58779
https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive


KÄYNNISTYSVALIKKO



PÄÄTELAITTEELLE ON HYVÄKSYTTY 
SEURAAVAT OHJELMISTOT:

• LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, 

vektorigrafiikka)

• GIMP (kuvankäsittely)

• Pinta (kuvankäsittely)

• InkScape (vektorigrafiikka)

• Dia (vektorigrafiikka)

• wxMaxima (symbolinen laskenta)

• Texas Instruments TI-Nspire CAS (symbolinen laskenta) kaikille 

kokelaille

• Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta) kaikille kokelaille

• Geogebra (mm. kuvaajat)

• LoggerPro (kuvaajat) kaikille kokelaille

KATSO JA VARMISTA:

https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/

https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/libreoffice/
https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/gimp/
https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/pinta/
https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/inkscape/
http://dia-installer.de/
http://andrejv.github.io/wxmaxima/
http://www.geogebra.org/cms/en/
https://digabi.fi/tekniikka/ohjelmistot/logger-pro/


MATEMATIIKAN SÄHKÖINEN 
YLIOPPILASKOE

• 1. Valinta- ja yhdistelytehtävät, joissa vastaamiseen tarvittava kirjoittaminen on minimoitu. 

• 2. Yksinkertaiset tuottamistehtävät.  

• 3. Monipuolisempaa matemaattisen ongelman ratkaisua sekä tiedon yhdistämistä ja 

analysointia vaativat tehtävät, joissa saatetaan tarvita usean eri kurssin tietoja.  

• Osa tyyppien 1 ja 2 tehtävistä tulee ratkaista ilman teknisiä apuvälineitä. Niihin ei voi 

vastata enää sen jälkeen kun koeympäristön laskin- yms. ominaisuudet on aktivoitu. 

• Tyypin 1 tehtävissä testataan käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä. 

• Tyypin 2 tehtävät vastaavat nykyisen kokeen perustehtäviä. Sähköisessä kokeessa uutena 

piirteenä on tehtävään liittyvien kaavojen kirjoittaminen kaavaeditorin avulla. 

• Tyypin 3 tehtävät vastaavat muuten nykyisen kokeen vaativampia tehtäviä mutta voivat 

hyödyntää laajasti sähköisen kokeen teknisiä mahdollisuuksia, kuten aineistoja ja kaikkien 

käytössä olevaa symbolista laskentaa. Käytettävissä olevan symbolisen laskennan takia 

mallit saattavat olla monimutkaisempia kuin nykyisessä kokeessa.



ABITTI –SÄHKÖINEN 
ARVIOINTI



ABITTI -SIVUSTO



SEURAA UUDISTUKSIA



ABITTI-TYÖKALU 
(PÄIV. 1.2.16)

Kokeen siirtäminen!!

Tarvitsen 

koetta 

ladattaessa 

Digabiin

Työstäminen



ABITTI-TYÖKALU 
(PÄIV. 11.9.15, 1.2.16)

Tekstikenttä

Monivalinta

Aukkomonivalinta

Esikatsele koetta!!



KOEJÄRJESTELMÄN ALOITUSSIVU

http://editori.opetus.tv/ - tehtävä-kenttien monipuolisempi tuottaminen

http://editori.opetus.tv/


HTTP://EDITORI.OPETUS.TV/
MM. KUVAN JA VIDEON TUONTI 
KOETEHTÄVÄÄN



MUISTA KOMMENTOIDA:
ABITTI@YLIOPPILASTUTKINTO.FI



KURSSIN ETÄJAKSO

• Halummeko keskustelufoorumia?

• Tiedostojakelua?

• Molempia?

• Facebook-ryhmä? Slack-ryhmä? Tms.?


