
 

 
Opiskelijoita koskeva ohje 

 

Abitti-ohjelman asentaminen omalle kotikoneelle ja 

Abitti-tikun  tekeminen/päivittäminen kokeita varten 

 

 

 

1) AbittiUSB- latausohjelman asentaminen omalle tietokoneelle 

 

 

Mene nettisivustolle: 

https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/usb-tikun-kirjoittaminen 

 

Seuraavilla sivuilla on selitetty, mitä sinun pitää tehdä kyseisellä 

nettisivulla. Lue ensin seuraavana olevat asentamista koskevat ohjeet, 

ja mene sen jälkeen kyseiselle nettisivulle. HUOMAA: tämä ohje koskee 

Windows-koneita! Jos sinulla on kotona Applen kone,  asenna tvt-

kurssilla mainostettu Etcher-ohjelman koneellesi. Voit myös käyttää 

rukousaulassa olevia miniläppäreitä, joiden kannessa on ohje tikun 

päivittämiseksi. Windows-koneella tehty tikku toimii myös Applen 

koneessa. 

 

Avautuvalta sivulta löydät väliotsikon ” USB-tikkujen kirjoittaminen 

Windowsilla (AbittiUSB)”. Tämän väliotsikon alla olevassa tekstissä on 

linkki ”Lataa asennuspaketti”. Klikkaa ”Lataa asennuspaketti”, tiedosto 

on nimeltään ”Setup.exe” > Tallenna tiedosto, löydät sen oman 

tietokoneesi  ”Tiedostoista” ja sen ”Ladatut tiedostot”  tai sitten 

https://www.abitti.fi/fi/ohjeet/usb-tikun-kirjoittaminen


klikkaamalla näytön oikeassa yläreunassa olevaa nuolta. Kone kysyy: 

”Haluatko suorittaa tämän tiedoston” (julkaisija Matriculation 

Examination Board) ja klikkaa ”Suorita”. Tämän jälkeen kone kysyy Abitin 

käyttöoikeussopimusta, hyväksy se (klikkaa  

”Accept”).  Eula-muistio –kohdan voit poistaa klikkaamalla punaista  

oikeasta yläreunasta.  ”Haluatko asentaa  tämän sovelluksen” -

kysymykseen vastaat klikkamalla:  ”Asenna”. Kone asentaa AbittiUSB-

nimisen ohjelman tietokoneellesi.  Sen kuvake on näyttää tältä: 

 
 

 

Älä poista tätä ohjelmaa koneeltasi, koska tulet tarvitsemaan sitä. 

 

Klikkaamalla kuvaketta käynnistät AbittiUSB-ohjelman. Ohjelma näyttää 

alla olevan kuvan mukaiselta: 



 
 

 

 

2) Olemassaolevan opiskelija/palvelintikun päivittäminen uusimpaan 

Abitti-versioon 

 

Omalle kotikoneelle asennetun AbittiUSB-ohjelman lisäksi sinun pitää tehdä oma 

Abitti-tikku, mitä tulet käyttämään kokeiden yhteydessä. Hanki vähintään 8 GT:n 

muistitikku. Tikun tekeminen tapahtuu käynnistämällä AbittiUSB-ohjelma eli 

latausohjelma. On tärkeää, että ennen tikun päivittämistä päivität latausohjelman. 

Jos näytöllä lukee ”tikku ajantasalla”, on latausohjelma ajan tasalla. Tämä ei 

tarkoita sinun omaa tikkuasi vaan latausohjelmaa. Jos latausohjelma ei ole ajan 

tasalla, näytöllä lukee ”Lataa uusin versio”. Klikkaa tätä. Jos et tässä kohtaa tee 

edellä mainittua, et ole päivittänyt ohjelman vanhaa versiota uuteen vaan tulet 

ajamaan tikullesi edelleen vanhan version. Klikkaamalla ”Lataa uusin versio” 

latausohjelman uusin versio latautuu koneellesi (kuva alla). Alla olevassa kuvassa 



ohjelma lataa opiskelijatikun viimeisintä versiota. 

 

 

 
 

Olet päivittänyt oman AbittiUSB-latausohjelmasi uusimpaan versioon. Vasta tämän 

jälkeen päivität tikkusi. Kiinnitä oma opiskelijatikkusi johonkin USB-porttiin, valitse 

kruksilla oma tikkusi ja tämän jälkeen klikkaa oikealta puolelta ”Kirjoita 

opiskelijatikuksi”. Opiskelijaa koskee ”opiskelijan tikku”, ei ”palvelintikku”. Kun 

latauspalkki on päässyt 100:aan asti ja se häipyy vasemmalta puolelta, olet ladannut 

tikkuusi uusimman Abitti-version. Poista tikku portista vasten sen jälkeen, kun olet 

valinnut TIETOKONEEN NÄYTÖN OIKEASTA ALAREUNASTA ”Poista laite turvallisesti 

ja poista tietoväline asemasta” –kuvake ja valitse sieltä tikkusi nimellä kulkeva 

muistitikku. Tämän jälkeen voit irrottaa  tikkusi USB-portista. 

 


