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Koetta ennen 
1. Kirjaudu Office 365 palveluun edu.turku.fi sivun kautta.  

2. Valitse avautuvasta sivusta Forms 

3. Valitse ”uusi tietovisa”.  

4. Nimeä koe esim. 7. luokan historian koe 

5. Lisää haluamasi määrä kysymyksiä, kysymykset voivat olla 

monivalintoja, kysymyksiä joihin on vastattava kirjallisesti  

(lyhyitä tai pitkiä) tai kysymyksiä joissa asiat tulee asettaa 

oikeaan järjestykseen. Lisäksi on mahdollista tehdä 

luokitteluja kuten esim. montako tähteä annat omalle 

tuntiosaamiselle. 

6. Kysymyksiin voi lisätä videoita tai kuvia 

käyttämällä lisää media painiketta (kuva)  

7. Merkitse kysymyksen pistemäärä 

(tasanumerot vain mahdollisia) 

8. Kysymyksiä voi kopioida, poistaa tai niiden järjestystä 

voidaan myös muuttaa kysymyksen yläpuolella olevista 

kuvakkeista. 

9. Varmista että olet määritellyt oikeat vastaukset, 

kollegalla voi myös testata. Vastauksista voi olla 

useampikin oikea, mutta Forms osaa pisteyttää 

oikein vain jos on osannut valita kaikki oikeat. 

Vaillinaiset voit itse pisteyttää käsin. 

 

Voit laittaa vastausten sekoituksen päälle, jolloin lunttaaminen vaikeutuu koska oikean vastauksen 

paikka vaihtelee. 

 

 

 

 

 



 

 

10. Ole tarkkana mihin kysymyksiin haluat 

että on pakko vastata, vaikka nimi ja 

luokka voisivat olla tällaisia 

 

 

 

 

 

 

11. Office365 Outlook -sähköpostin asetuksiin on oppilaiden 

hyvä käydä lisäämässä nimensä. Nämä ovat oletuksena 

tyhjinä. Oppilaat on tämän jälkeen helpompi tunnistaa kuin 

xx1234@edu.turku.fi  -tunnuksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Koe on aktiivinen, kun ”Kerää vastauksia” on päällä, jonka voi 

kokeen jälkeen laittaa pois päältä, jotta koetta ei levitellä 

oppilaiden kesken. 

Myös päivämäärillä voi määritellä ajankohdat milloin koe on auki. 
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Kokeessa 
13. Lähetä etukäteen huoltajille ja oppilaille muistutus sähköisestä kokeesta: Omakone ehdottomasti 

mukana ja akku ladattuna!  

14. Forms tekee myös QR-koodin, jolla voit jakaa linkin kokeeseen.  

 
15. Linkin kokeeseen voit tehdä etukäteen Wilma-viestinä ja tallentaa luonnoksena, jossa oikea linkki 

kokeeseen ja oikeat oppilaat. Kokeen alkaessa voit näppärästi klikata poissaolevat oppilaat pois, 

jolloin he eivät saa koetta. Oppilaan kannattaa säästää viesti, koska tästä samasta linkistä aukeaa 

sitten kokeen pistemäärät, opettajan tarkistettuaan ja julkaistuaan tulokset. 

 



16. Kokeelle voit valita väriteeman, joka helpottaa kokeen 

valvomista, että oppilaat pysyvät oikealla sivulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokeen jälkeen 
1. Laita ”Kerää vastauksia” pois päältä, jolloin linkki kokeeseen ei enää toimi. 

2. Forms tekee tuloksista automaattisesti diagrammeja. 

 
3. Oppilas saa pisteet niistä tehtävistä, jotka Forms pystyy pisteyttämään. Avoimista pisteet kertyvät 

vasta kun opettaja on ne tarkastanut. Jaa linkki kokeeseen uudestaan, jotta oppilaat näkevät 

lopullisen tuloksensa. 



4. Lajittelu-tehtävät täytyvät olla täysin oikein jotta oppilas saisi pisteitä.  Vaillinaiset vastaukset voit 

pisteyttää käsin jälkikäteen.  

 
5. Voit tarkastella vastauksia oppilas taikka kysymys kerrallaan. Voit antaa myös sanallista palautetta. 

 
 

 



6. Tarkistettuasi on aika julkaista tulokset oppilaille. Oppilas näkee tulokset samasta linkistä, josta 

aloitti kokeen. Huoltajalle oppilaan pitää itse näyttä omilla tunnuksilla miten koe meni. 

 

 

  



Yhteistyö on valttia 
Kaikkea ei tarvitse tehdä aina yksin. Voit jakaa 

kokeesi kollegalle mallina, jolloin hän voi 

monistaa kokeesi itselleen, taikka yhteiskäytöllä 

voitte käyttää ja tarkastella samaa testiä 

yhdessä. 

 

 


