
Digabi
Kohti sähköistä 

ylioppilaskoetta
Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, 

kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu





Luennon sisältöjä

 Aikataulut sähköistyksen osalta eri 

oppiaineissa

 Miten lukion opettajan pitää varautua 

opetuksessaan sähköiseen yo:hon

 Miten lukion opettaja ottaa sähköiset 

oppimateriaalit ja -ympäristöt haltuun



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



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?



Miten lukion opettaja ottaa sähköiset 

oppimateriaalit ja -ympäristöt haltuun?

 K – K – K – K – uudet trendit opetuksen alalla

 Kuratointi – ajantasaisten ja opetuksessa (opiskelussa) 

hyödynnettävien sähköisten materiaalien ja tietokantojen 

kokoaminen

 Kustomointi – muokattavien oppikirjojen aikakausi on 

alkanut

 Kehittäminen – omat kehittämisprojektit – esim. tvt, uusi 

teknologia – piristävät itseä ja myös opetusta

 Kimpassa – ole mukana verkostoissa (Facebook-ryhmät), 

kollegoiden kanssa yhdessä (jaettu asiantuntijuus, 

yhteisöllinen tiedon tuottaminen ja jakaminen)

 Luo oma projekti



 Project for subprojects

 How to use social media in 

different contex (subjects)?

 Blogs, Wikis, Wikispaces, 

Common calenders

 New technology in the 

classrooms

 Smartboard, Touch walls

 Livescribe –pens (smartpens)

 Mirroring systems (Chromecast, 

Miracast, AppleTV) 

 How to make teaching and 

studying more interesting or 

more fun

Create our own project



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


DigabiOS asennetaan 

1) KOETILAPALVELIMEEN 

2) Oppilaan koneeseen



Ohjelmistot ja aineistot

 MAOL-digitaulukot (Otava) kaikille kokelaille (vain 

koetilanteessa)

 LibreOffice (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, 

esitysgrafiikka, vektorigrafiikka)

 GIMP (kuvankäsittely)

 Pinta (kuvankäsittely)

 InkScape (vektorigrafiikka)

 Dia (vektorigrafiikka)

 wxMaxima (symbolinen laskenta)

 Texas Instruments TI-Nspire CAS (symbolinen laskenta) 

 Casio ClassPad Manager (symbolinen laskenta)

 Geogebra (mm. kuvaajat)

 LoggerPro (kuvaajat) kaikille kokelaille

Matematiikka, Fysiikka, Kemia

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/


Tiedostomuotojen muunnokset

http://www.online-convert.com/

http://www.online-convert.com/


Abitti –sähköinen 

arviointi



Abitti -sivusto



Abitti-työkalu 
(päiv. 11.9.15)



Abitti-työkalu 
(päiv. 11.9.15)

Tekstikenttä

Monivalinta

Aukkomonivalinta



Koejärjestelmän aloitussivu

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

http://editori.opetus.tv/


http://editori.opetus.tv/
mm. kuvan ja videon tuonti koetehtävään



Kiitos huomiosta

Yhteystiedot:

Ari Myllyviita

ari.myllyviita@helsinki.fi

www.myllyviita.fi ja Digabi www.myllyviita.fi/digabi

Puh. 050 3199411

Skype: myllyviita

Twitter: myllyviita

Second Life: Ari Kanto

mailto:ari.myllyviita@helsinki.fi
http://www.myllyviita.fi/
http://www.myllyviita.fi/digabi

