
Abitti-kurssikoe Nettiniilon avulla 
Ohjeet opiskelijalle 

Ennen kokeen alkua tietokoneesi asetukset pitää olla muutettuina siten, että pystyt avaamaan Abitti-
käyttöjärjestelmän. Ohjeet löytyvät osoitteesta  
http://www.abitti.fi/fi/ohjeet/tietokoneen-kaynnistaminen-usb-muistilta/ 

Tietokoneen käynnistäminen 

Voidaksesi käyttää Abitti-kurssikoejärjestelmää on sinun käynnistettävä tietokoneesi 

Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-opiskelijantikulta.  

1. Sammuta tietokoneesi mikäli se on päällä 

2. Liitä Abitti-opiskelijantikku koneesi USB-porttiin. 

3. Käynnistä koneesi ja näpyttele koneen muistitikulta käynnistämiseksi tarvittavaa 

näppäimistön näppäintä. 

o HP:n koneissa yleensä F9 
o Acerin koneissa yleensä F2 
o DELLin, Fujitsun ja Lenovon koneissa yleensä F12 
o Applen koneissa pidä käynnistyksen aikana Alt-näppäintä pohjassa 
o Kattava lista eri laitteiden boottauksesta esim. 

https://craftedflash.com/info/how-boot-computer-from-usb-flash-drive 
4. Käynnistä koneesi Abitti-järjestelmään valitsemalla avautuvasta valikosta esim. 

vaihtoehto UEFI – Flash tai USB: opiskelijantikun merkki (liiku valikossa 

nuolinäppäimellä ja vahvista valinta enterillä). Jos tikussa on vikaa, koneesi ei 

löydä sitä. Pyydä opettajalta uusi tikku. 

5. Seuraavaksi näyttöön tulee valikko, jossa lukee erilaisia sanoja. Siirry eteenpäin 

enterillä. Jos sinulla on myöhemmässä vaiheessa vaikeuksia liittyä verkkoon, 

paina silloin WLAN-näppäintä (linkkimaston kuva). Esim. Dellin koneissa paina 

FN ja Prntscr yhtä aikaa tarpeeksi kauan, jolloin verkot tulevat näkyviin. Jos tämä 

ei auta, sulje kone virtanäppäimestä ja aloita prosessi alusta. Tällöin valitse tämän 

kohdan valikosta nuolinäppäimellä seuraava vaihtoehto ja jatka eteenpäin.  

6. Odota, kunnes Abitti-järjestelmä käynnistyy. Hyväksy käyttöehdot ja kirjoita 

nimesi avautuviin ruutuihin. 
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WLAN-verkkoon liittyminen 

1. Abitti-järjestelmässä ruudun oikeassa ylänurkassa kellonajan lähellä näkyy 

seuraavanlainen kuvake 

 

2. Klikkaa em. kuvaketta. 

3. Avautuu lista ympäristössä olevista langattomista verkoista. 

4. Liity verkkoon syöttämällä opettajasi antama verkon nimi ja salasana. 

5. Kun olet päässyt liittymään langattomaan verkkoon, odota Abitti-kokeen 

alkamista. 

 
Kokeen tekeminen 

1. Lue kokeen tekemisen ohjeet huolellisesti.  

2. Kun haluat lopettaa kokeen tekemisen, päätä koe ja kirjoita sähköpostiosoitteesi 

avautuvaan ruutuun. Sen avulla opettaja pystyy palauttamaan kokeesi 

sähköpostiin.  

3. Sammuta koneesi oikean yläkulman kuvakkeesta. Kun kone on sammunut, irrota 

USB-tikku ja palauta se opettajalle. 

 

Ohjeet pohjautuvat Janne Cederbergin laatimiin ohjeisiin osoitteessa nettiniilo.fi ja Digabin ohjeistukseen 

http://ohjeet.nettiniilo.fi/GLOSSARY.html#wlan

