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Kahoot käyttöön – TEKOn vinkkejä ja linkkejä 

ohjeisiin 

 

osoite: https://getkahoot.com/ 

 

Ohjeet oman Kahootin tekoon 

Jos haluat tehdä itse maksuttoman Kahoot-tietovisan tai monivalintakyselyn, mene 

osoitteeseen getkahoot.com. 

Slidesharessa ja opettajien blogeissa on yksityiskohtaisia ohjeita Kahootien tekoon ja 

käyttöön. Tutustu esim.: 

 http://www.slideshare.net/sussujunkkarinen/kahootohje 

 https://webapps.jyu.fi/wiki/download/attachments/37455136/kahoot-

ohje.pdf?version=1&modificationDate=1431103341000  

 http://maikanpakki.blogspot.fi/2013/11/kahoot-pelillisyys-kannustaa-oppimaan.html  

 suomenkielinen opastusvideo: https://www.youtube.com/watch?v=F8JbQldjFv8 

 https://peda.net/naantali/velkuan-koulu/oppiaineet2/maantieto/suomi2/21-liikenne-

juha/teht%C3%A4v%C3%A4t/kokapjo 

 

Opettajan ohjeet oman tai jonkun muun tekemän valmiin Kahoot-

tietovisan käyttöön  

Tietovisan avaaminen ja käyttö 

1. Mene verkkosivulle getkahoot.it.  

2. Kirjaudu sovellukseen omilla tunnuksillasi (Sign in). Jos sinulla ei ole vielä 

tunnuksia, luo oma maksuton tili sovelluksen ohjeiden mukaan (Sign up for 

free). Tilille kirjautuminen vaaditaan, jotta voit käyttää muiden tekemiä 

tietovisoja ja monivalintakyselyjä. 

3. Valitse kirjauduttuasi sovelluksen mustasta yläpalkista kohta Public Kahoots. 

4. Etsi haluamasi valmis Kahoot. 

5. Paina Play. 

6. Säädä tietovisan esitysasetukset mieleisiksi. Voit pitää kaikki säädöt 

ennakkoasetuksen mukaisesti No-asennossa, tai esim. vaihtaa ensimmäisen ja 

viimeisen kohdan yes-asentoon, jolloin pelin game PIN näkyy osallistujille koko 

ajan ja tietovisan ajan taustalla soi musiikki. 

7. Paina Launch aloittaaksesi tietovisa. 

8. Avautuvalle sivulle ilmestyy numerosarja Game pin, jonka osallistujat 

tarvitsevat päästäkseen osallistumaan tietovisaan omalla puhelimellaan sivulla 

www.kahoot.it. Numerosarja vaihtuu joka kerran samaakin tietovisaa 

pelattaessa. Katso myös erilliset ohjeet osallistujalle.  

9. Seuraavaksi osallistujat antavat omilla laitteillaan itselleen nimimerkit ja 

pääsevät mukaan peliin. Seuraa nimimerkkien esilletuloa ja osallistujien 

lukumäärän kertymistä omalla näytölläsi. Osallistujilla on 15 sekuntia aikaa 
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tulla mukaan siitä hetkestä kun ensimmäinen on kirjautunut, joten varmista, 

että kaikki halukkaat ovat Kahootin avaussivulla ennen kuin näytät Game 

pinnin. 

10.Kun osallistujat ovat päässet peliin, voit aloittaa kyselyn painamalla Start -

nappia. 

11.Kun vastausajaksi määritelty 20 sekuntia on kulunut, osallistujat eivät voi enää 

vastata kyseiseen kysymykseen.  

12.Paina Next ja sovellus näyttää vastaajien pistetilanteen. Kahoot antaa 

osallistujille pisteitä oikeiden vastausten ja vastausnopeuden perusteella. Voit 

ohittaa tämän kohdan jokaisen kysymyksen jälkeen nopeasti tai keskustella 

kysymyksestä ja vastauksista. 

13.Kun painat jälleen Next, avautuu seuraava kysymys.  

14.Etene näin kaikki 11 kysymystä. Ohjelma näyttää ryhmän 5 eniten pisteitä 

saanutta osallistujaa. 

15.Kun tietovisa on lopussa, paina vielä Feedback-nappia, jonka myötä 

osallistujat voivat antaa palautetta tästä Kahootista. 

 

 

Ohjeet osallistujille:  

Pyydä osallistujia 

1. Mene puhelimen selaimella verkkosivulle kahoot.it 

2. Syötä tietovisan pin-numero, joka näkyy opettajan esittämällä kahootin 

avaussivulla Game pin -kohtaan. 

3. Kirjoita oma nimimerkki (Nickname).  

4. Lue näytöllä tai valkokankaalla esitetty kysymys. 

5. Valitse mielestäsi oikea vastausvaihtoehto (yksi vastaus on oikein). 

6. Kosketa/Napauta oikeaa vastausta vastaavaa värillistä laatikkoa oman 

puhelimen näytöllä, esim. keltainen. 

7. Etene kysymyksestä toiseen samalla tavalla opettajan johdolla. 

8. Anna tietovisan lopuksi palaute sovelluksen pyytämällä tavalla (peukutus, 

tähdet). 

 

 

 


