
Opiskelijoiden päätelaitteet IB:llä 
IB Diploma –ohjelmassa jokaisella opiskelijalla täytyy olla oma graafinen laskin loppukokeita varten. 
Parhaisiin tuloksiin päästään, jos laskin on opiskelijan käytössä koko opintojen ajan. Symboliset laskimet 
eivät ole sallittuja. Alla IB:n laskinohjeen luettelo suositelluista laskimista (tilanne kevät 2016). Listan 
laskimia voi löytää edullisesti myös käytettynä. 

 

IB-opintoihin liittyy useita pakollisia harjoitustöitä, jotka tulee pääosin tuottaa sähköisessä muodossa. Tämän 
vuoksi opiskelijoilla tulisi olla käytettävissään oma päätelaite. Koululla on jonkin verran tietokoneita 
opiskelijoiden käytössä. Käytettävissämme on myös Microsoftin Office 365 –kokonaisuus, jonka ansiosta 
omille laitteilleen saa asentaa Microsoftin toimisto-ohjelmistot, ja yhdellä koneella aloitetun dokumentin 
työstämistä voi jatkaa toisella koneella lähes saumattomasti. Ohjelmistot saa ladattua iPadiin, Android-
laitteisiin, Windowsiin ja Maciin, ja online-versio toimii myös muilla käyttöjärjestelmillä. 

Suosittelemme, että opiskelija hankkii mahdollisuuksien mukaan itselleen joko kannettavan tietokoneen 
tai tablet-tietokoneen ja bluetooth-näppäimistön. Laitetta valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota 
erityisesti akkukestoon, sillä laitteen lataaminen kesken koulupäivän ei välttämättä ole aina mahdollista. 
Käytettyä laitetta ostettaessa tulee varautua akun uusimiseen.  

Tabletti on kannettavaa tietokonetta kätevämpi erityisesti sähköisiä oppikirjoja käytettäessä, koska se on 
kevyempi käsitellä ja akkukestoltaan yleensä parempi. Kannettava tietokone on puolestaan monipuolisempi 
ja toimii mahdollisesti paremmin esim. joidenkin verkkosivujen kanssa. Markkinoilla on myös ns. 2-in-1-
laitteita, jotka toimivat sekä tabletin että tietokoneen tavoin (esim. Microsoft Surface). Suurimman osan 
kirjallisista töistä pystyy toimisto-ohjelmistojen avulla tuottamaan tabletin ja bluetooth-näppäimistön avulla. 
Koulun tietokoneita voi käyttää tarvittaessa apuna sellaisissa tehtävissä, jotka eivät tabletilla onnistu. 
Kannettavaa tietokonetta tarvitaan silloin, jos opiskelija osallistuu sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin IB:n 
loppukokeiden lisäksi. Koululta saa tarvittaessa kannettavan tietokoneen lainaan kokeen ajaksi. 

Jos opiskelijalla on älypuhelin, suosittelemme asentamaan siihen Wilma-sovelluksen. Suurin osa koulun 
viestinnästä tapahtuu Wilmassa. Myös Office 365 –ohjelmistot voi halutessaan asentaa useimpiin 
älypuhelimiin. 

  



Computing devices for IB students 
In the IB Diploma programme every student must have their own graphics display calculator for use in the 
final examinations. For best results, it is recommended that the students get the calculators as early as 
possible so they will have access to it throughout their studies. Unlike in the Finnish national programme, 
computer algebra system enabled calculators are not allowed. Find below the list of recommended 
calculators as presented in the most recent calculator instructions by the IB (spring 2016). It may be possible 
to find these calculators second hand for a reasonable price. 

The IB programme includes several compulsory assignments most of which must be done in digital form. 
Hence it is strongly advised that students should have access to a computing device of their own. There are 
some computers available for students to use in the school. We also have access to Microsoft Office 365, 
which means that students can install the software on their own computers, tablets etc. for free and making 
it possible to continue working on the documents on a different device nearly seamlessly. The software is 
available for iPad, Android, Windows, and Mac, and the online version can be used in other systems. 

We recommend that every student buys a laptop computer or a tablet with a Bluetooth keyboard if 
possible. When choosing the device, it is important to pay attention to the battery life, because charging the 
devices during the day is not always possible. When buying second hand devices, it may be necessary to buy 
a new battery as well. 

Tablets are generally handier especially for using digital textbooks, because they are lighter than laptops and 
typically have a longer battery life. Laptop computers on the other hand have more possible uses and may 
work better with some online materials etc. There are also so called 2-in-1 devices available that can work 
both as a tablet and a computer (such as Microsoft Surface). Most assignments can be completed using the 
office package and an external keyboard with a tablet as well as with a computer, and it is possible to use 
one of the school’s computers for tasks that are not possible with a tablet. Laptop computers are also 
required if the student will participate in the Finnish matriculation examinations in addition to the IB final 
examinations. The school can provide a laptop computer for the examinations if necessary. 

For students who have smartphones, we recommend that they install the Wilma app. Most of the 
information regarding the school is shared through Wilma messages and announcements. The Office 365 
apps are also available for many smartphones.  


