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1 Sähköisen tenttimisen palvelu 
 

Sähköisen tenttimisen palvelu koostuu TAMKissa EXAM-järjestelmästä ja Tenttiterraarioiksi 

kutsutuista tenttitiloista. Tenttiterraario 1 sijaitsee tilassa G2-04 ja Tenttiterraario 2 tilassa C3-02 

Kuntokatu 3:ssa. Teknisesti valvotuissa (kuva- ja äänitallennus) tiloissa suoritetaan opettajan 

laatimia sähköisiä tenttejä kuten uusinta/korotustenttejä, kypsyysnäytteitä ja kirjatenttejä.  

 

Tenttiin ilmoittaudutaan ja varataan aika EXAM-järjestelmässä. Aikoja voi varata voimassaoleviin 

tentteihin aina kuukausi eteenpäin. Kaikki vapaat ajat näkyvät EXAMin varauskalenterista. Tilojen 

ollessa kiinni kaikki ajat näkyvät varattuina. Ajanvaraus tulee perua ennen tentin 

alkamisajankohtaa, jos tenttiin ei mene! 

 

1.1 Tenttiterraarion käyttösäännöt 

• Tilassa on noudatettava ehdotonta hiljaisuutta. 
 

• Tenttitilassa liikkuminen ilman tenttivarausta on kiellettyä. 
 

• Tilaan ei saa ottaa mukaan mitään tavaraa (laukut, ulkovaatteet, matkapuhelin, kuulokkeet, 
älylaitteet, laskin, vesipullo jne.), vain kulkukortti + opiskelijakortti on sallittu. Tavaroille on 
säilytyslokerot tilan ulkopuolella. Jos käytät tai tarvitset lääkinnällisiä apuvälineitä/lääkkeitä tentin 
aikana, ilmoita näistä ennakkoon tenttiterraario.tamk@tuni.fi–osoitteeseen. 
 

• Tilaan kuljetaan omalla kulkukortilla. Kulkukortti on ehdottomasti käytettävä oven lukijassa tilaan 
mennessä.  
 

• Tarkista tenttitilan ja tenttikoneesi numero ennen tilaan menemistä. Kirjautumisohjeet 
tunnuksineen löytyvät tenttikoneen vierestä sermistä. Koneelle kirjautumiseen on oma erillinen 
tunnus, tenttiin kirjaudutaan TAMK käyttäjätunnuksella. Varmista ennen tilaan menoa että TAMK 
tunnuksesi toimivat. 
 

• Noudata varaamaasi tenttiaikaa. Saavu tilaan vasta juuri ennen tenttisi alkamista (max 5 min 
ennen tenttiaikaa), jotta edellinen tenttijä voi tehdä suorituksensa rauhassa loppuun. Tilasta ei 
saa lähteä/palata tentin aikana! Poistua voi heti, kun tentti on valmis. 
 

• Vältäthän hajusteiden käyttöä tilassa. 
 

• Tilassa on valvontakamerat, joiden avulla seurataan tenttijöitä. Vilppiepäilyissä toimitaan 
korkeakoulun ohjeiden mukaan. Havaitessasi vilppiä, ilmoita siitä osoitteeseen: 
tenttiterraario.tamk@tuni.fi  
 

• Tentin suorittamisen aikana ei ole teknistä tukea saatavilla. Ongelmatilanteissa katso lisäohjeita 
tenttitilan seinältä. 
 

• Palohälytyksen sattuessa poistu välittömästi tenttiterraariosta ja rakennuksesta. Voit palata 
tekemään tenttiä hälytystilanteen mentyä ohi. Jos koet keskeytyksen heikentäneen 
tenttisuoritustasi ota tentin jälkeen yhteyttä tentin laatineeseen opettajaan. 
 

• Matkapuhelimen käyttö EXAM-tentin aikana johtaa automaattisesti tenttisuorituksen 
hylkäämiseen. 
 
 

 

mailto:tenttiterraario.tamk@tuni.fi–osoitteeseen
mailto:tenttiterraario.tamk@tuni.fi
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2 Tenttiin ilmoittautuminen Exam-järjestelmässä 

 
2.1 Kirjautuminen Examiin 

 

TAMKin EXAM-järjestelmä löytyy osoitteesta: exam.tamk.fi 

Käytä selaimena Firefoxia tai Chromea.  

 

Kirjaudu aina TAMK opiskelijatunnuksillasi. 

Hyväksyttyäsi käyttöehdot olet kirjautunut Examiin.  

 

 

Exam työpöydältä näet tenttitietoja. 

 

Henkilökohtaisen tenttisi (esim.kypsyysnäytteesi) näet heti Examin työpöydältä.  

Siihen pääset suoraan tekemään ajanvarauksen. Henkilökohtaiseen tenttiin ei enää ilmoittauduta 

erikseen, eikä sitä löydy haun kautta.  

Jos olet saanut opettajaltasi ilmoittautumislinkin (yleiseen tenttiin) niin pääset sen kautta 

tekemään ilmoittautumisen ja varauksen kyseiseen tenttiin. 

 

2.2 Tentin haku 

 
Jos Työpöytä-ikkunassa ei näy tenttejä, joihin voit ilmoittautua, voit hakea (yleisiä) tenttejä  

Tenttien haku–toiminnolla (Tentit-valikko vasemmalla).   

Hakea voit opintojakson nimellä, opintojakson koodilla tai tentaattorin (=tentin tehnyt opettaja) 

nimellä. Henkilökohtaisia tenttejä (esim.kypsyysnäyte) ei tarvitse hakea, ne näkyvät 

suoraan Exam työpöydälläsi. 

Haun jälkeen näet tentit, joihin voit ilmoittautua. Klikkaa sen tentin nimeä, johon haluat 

ilmoittautua. Muista tehdä ilmoittautumisen jälkeen vielä ajanvaraus.  

HUOM Jos ilmoittautuminen on tehty, mutta aikaa ei ole varattu se näkyy Ilmoittautumiset-

valikossa tentin tiedoissa punaisella: Tenttiajanvaraus puuttuu. 

 

Varmista, että et ilmoittaudu väärään tenttiin.  
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2.3 Tenttiin ilmoittautuminen 
 

Ilmoittautuminen tenttiin tapahtuu klikkaamalla vihreää Ilmoittaudu–painiketta. HUOM 

Henkilökohtaiseen tenttiin (esim. henk.koht.laadittu kypsyysnäyte) ei enää ilmoittauduta erikseen, 

siihen riittää pelkkä ajanvaraus. 

 

Ilmoittautumisen jälkeen pääset varauskalenteriin. 
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2.4 Tenttiajan varaaminen 
 

Valitse Tenttitila-valikosta ensin tenttitila.  

Valittavissa on Tenttiterraario 1/ Exam Area 1, G2-04 tai/ja Tenttiterraario 2 /Exam Area 2, C3-02 

riippuen tentistäsi. Klikkaa kalenterissa aikaa, joka sopii sinulle, eli aikaa, jolloin teet tentin 

jommassakummassa Tenttiterraariossa.  

Huom Tenttiterraario 2:ssa on valittavissa korkeussäädettävä pöytä (kone nro 1). (=Esteetön 

tenttiminen sopii pyörätuolille.) 

 

Suoritusajan pituus määräytyy opettajan tentille asettaman keston mukaan. Pisin tenttiaika on 

175 min. Jos käytössäsi on esim. tukiseteli ja suoritusajan tulisi olla pidempi, ota yhteyttä 

opettajaasi. 

HUOM Muista lukea ohjeet ennen ajanvarausta. 

 

 

Varauskalenteri-näkymästä näet vapaana olevat tenttiajat. Tenttivarauksen voi tehdä 30 päivän 

päähän. Ajallisesti päällekkäiset tenttiaikavaraukset eivät ole mahdollisia. 

HUOM TAMKin yleiset aukioloajat, pyhäpäivät ja loma-ajat sekä jo varatut ajat vaikuttavat 

varattavissa oleviin tenttiaikoihin. Tilojen ollessa kiinni kaikki ajat näkyvät kalenterissa varattuina. 
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Ohjelma pyytää vahvistusta valitsemallesi ajalle. 

Jos hyväksyt ajan, klikkaa Vahvista varaus –painiketta, muuten Peruuta –painiketta. 

 

Tenttijärjestelmä arpoo tietokoneen vapaana olevista tenttiisi sopivista tenttitilojen tietokoneista. 

Saat tenttijärjestelmästä vahvistuksen varauksesta s-postiisi.  

 

Ota tenttitilan ja tietokoneen numero ylös ennen tenttiin menoa, sillä vain se kone on käytössäsi 

tenttiä suorittaessasi.  

 

2.5 Tentin varaustiedot 

 
Exam työpöydällä näet tentin, johon olet ilmoittautunut sekä suoritusajan, paikan ja koneen 

numeron (=Tenttipaikka). Saat myös s-postilla varausvahvistuksen, josta näet samat tiedot. Jos 

olet vaihtanut tenttiaikaa huomioithan, että saat enemmän kuin yhden varausvahvistuksen. 

Tarkista tällöin tenttitilan ja -koneesi numero viimeiseksi tekemäsi varauksen vahvistusviestistä. 

 

Tentille on varattu alla olevassa kuvassa suorituspaikka ja–aika seuraavasti: 

pvm 22.01. kello 8:45 – 9.30 tilassa Tenttiterraario1,  G2-04 koneella PC-10. 

Tenttimispaikka PC-10 tarkoittaa siis, että tenttikoneesi numero on 10. 

 
 

Ohjeet tenttiin saapumiseen voit lukea kohdasta: Tilaohjeet. 
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2.6 Varauksen peruminen tai tenttiajan vaihtaminen 
 

Ajanvarauksen voi perua EXAMissa ennen tentin alkamisajankohtaa poistamalla varauksen 

(klikkaa: tentin tietojen perässä olevia kolmea pistettä). Samaan tenttiin voi olla vain yksi varaus 

kerrallaan. Voit varata uuden ajan, kun edellisen varauksen tenttiaika on päättynyt, vain jos 

opettaja on sallinut kyseiseen tenttiin enemmän kuin yhden suorituskerran! 

Poistamalla varauksen ilmoittautuminen tenttiin siis säilyy, vain ajanvaraus peruuntuu. 

Voit myös suoraan vaihtaa varaamaasi tenttiaikaasi valitsemalla: Vaihda tenttiaika.  

Tai peruuttaa ilmoittautumisen kokonaan valitsemalla: Peruuta ilmoittautuminen. Tällöin sekä 

tenttiaika että tentti-ilmoittautuminen poistuvat järjestelmästä. 

 

 

Henkilökohtaiseen tenttiin ei voi varata käyttämättä jätetyn varauksen lisäksi enää uutta aikaa, 

koska henkilökohtaisiin tentteihin (mm. kypsyysnäytteet) sallittuja suorituskertoja on aina vain 

yksi!   Näissä tilanteissa ota yhteyttä opettajaasi.  

HUOM Jos et mene tenttiin niin muistathan aina perua varauksen (tai vaihtaa tenttiajan), 

jotta aika vapautuu muiden käytettäväksi eikä sinulta kulu suorituskerta! 

Peruuttamaton tenttivaraus (=paikalle saapumattomuus) lasketaan tenttikerraksi. 

 

3 Tentin suorittaminen tenttiterraariossa  
 

Lue tenttiterraarion käyttösäännöt huolella ennen tilaan menemistä. Säännöt löytyvät intrasta: 

https://intra.tuni.fi/handbook?page=2211,  tenttiterraarion ovesta ja tämän oppaan kappaleesta 

1.1. 

Tilassa on noudatettava ehdotonta hiljaisuutta.  

Tilaan EI saa viedä mitään tavaroita. Kiellettyjä ovat matkapuhelin, laukut, ulkovaatteet, 

juomapullot, taskulaskimet, kuulokkeet yms. Vain kulkukortti + opiskelijakortti on sallittu.  

Tenttitilasta ei voi poistua kesken suorituksen, vaan tentti pitää olla suoritettuna loppuun. 

 

Matkapuhelimen käyttö tentin aikana johtaa automaattisesti tenttisuorituksen hylkäämiseen. 

 

 

https://intra.tuni.fi/handbook?page=2211
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3.1 Säilytyslokerikkojen käyttäminen 

 
Jätä ylimääräiset tavarat tenttiterraarion vieressä olevaan lukittavaan lokerikkoon. Käyttöohje 

löytyy lokerikkojen ovesta. Pyri käyttämään saman numeroista lokerikkoa kuin mikä on 

tenttikoneesi numero. Jos lokerikkosi on varattu/epäkunnossa valitse esim. lokerikko nro 17-20 

(tila 1) tai 22-26 (tila 2). 

 

Lokerikon ongelmatilanteessa ota yhteyttä vahtimestariin. 

 

  

 Tenttiterraario 1, G2-04 lokerikot 

 

 

 

 Tenttiterraario 2, C3-02 lokerikot 
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3.2 Saapuminen tenttitilaan kulkukortilla 
 

Saavu tenttiterraarioon 1 (G2-04) tai 2 (C3-02) täsmällisesti varaamanasi ajankohtana. Käytä 

aina oma kulkukorttisi oven lukijassa vahvistaaksesi saapumisaikasi. Jos kulkukortti on 

vioittunut tai puuttuu, ota yhteyttä infopisteisiin. Kuntokatu 3 infopisteestä (G-rakennus) saat 

kertakäyttöisen kulkukortin toimistoaikoina klo 8-16. Muina aikoina ota yhteyttä Teiskontie 33 

infopisteen (B-rakennus) vahtimestariin.  

 

Selvitä tenttitilan ja tietokoneesi numero ennen tilaan menemistä. Tentti aukeaa vain sillä 

koneella, joka on sinulle arvottu ilmoittautumisen yhteydessä. 

Koneen numeron näet Exam-järjestelmästä tai s-postiisi tulleesta varausvahvistuksesta 

(tarkistathan, että meili ei ole mennyt Roskapostiin tai Tarpeettomat-kansioon). 

 

Tilasta ei saa poistua/palata kesken tenttisuorituksen! 

 

3.3 Tenttikoneen numero 

 

Etsi kone joka on ilmoitettu varauksessasi esim. PC-10. Koneen numero (10) löytyy sekä 

pöytälevyn vasemmasta kulmasta, että keskusyksikön päältä.  

 

3.4 Kirjautuminen tenttikoneelle ja tenttiin  

 
Käynnistä varaamasi kone.  

Kirjaudu koneelle yleisellä tunnuksella, joka löytyy koneen viereiseen sermiin kiinnitetystä 

ohjeesta. 

Avaa selain Mozilla Firefox. Kirjaudu EXAM-tenttiin omilla TAMK opiskelijatunnuksillasi. 

Odota, että Exam-ohjelma ilmoittaa, kun voit aloittaa tentin. Tentti avautuu vasta kun varattu aika 

alkaa. 

 

HUOM Kun kirjaudut tenttitilassa tenttikoneelle, aukeaa sinulle tiedotusnäkymä: 

    a) Jos saat ilmoituksen, että olet väärällä koneella, saat myös ilmoituksen siitä, millä koneella 

sinun pitäisi olla. Kirjaudu ulos ja etsi oikea kone. Kirjaudu ko. koneella takaisin EXAMiin. 

    b) Jos saat ilmoituksen, että seuraava tentti on alkamassa, olet hieman etuajassa paikalla. 

Odota rauhassa, Exam avaa tentin automaattisesti tenttiajan alkaessa. 

    c) Kun olet oikealla koneella ja kirjaudut tenttiajan alkamisen jälkeen, saat näkyville tentin 

aloitusnäkymän ja tentti alkaa suoraan. 
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3.5 Tentin tekeminen ja palauttaminen 

 
Lue opettajan kirjoittama ohjeistus ennen tentin aloitusta. Esimerkiksi tentin tausta-aineisto voi 

olla erillisenä liitteenä. Käytettävissä on pdf-reader, paint, notepad, powerpoint ja word (ilman 

oikolukua!) Joissakin tenteissä käytössä on myös laskin, excel ja/tai matlab. Noudata opettajan 

ohjeistusta esim. palauta vastauksesi siinä muodossa missä se pyydetään palauttamaan. Jos 

vastausta ei pyydetä liitetiedostona palauta se suoraan tenttialueelle kirjoittamalla. 

 

Jos tentissä on sallittua käyttää windows-laskinta, niin se löytyy tenttikoneen työpöydältä 

Calculator-pikakuvakkeena. Voit vaihtaa laskintyypin sopivaksi laskimen View-valikosta. 

Käytössä on peruslaskin (standard), tieteellinen (scientific), ohjelmoija (Programme) tai tilastointi 

(statistic). 

Fyysistä laskinta tilaan ei saa ottaa mukaan! 

 

Järjestelmä tallentaa tenttijärjestelmään kirjoitetut ja ladatut tenttivastaukset tentin aikana 

automaattisesti minuutin välein.  

Jos olet tentin aikana käyttänyt apunasi työaseman ohjelmistoja muista aina liittää mahdolliset 

liitetiedostosi mukaan Exam-tenttiin ennen tentin palautusta / tenttiajan päättymistä. 

Lopuksi tallenna vielä lopulliset tenttivastauksesi. 

Poista työpöydältä käyttämäsi liitetiedostot. 

Sulje selain ja kirjaudu ulos (Log off) työasemasta. Älä sulje konetta ja näyttöä. 

 

3.6 Poistuminen tenttitilasta 

 
Tilasta voit poistua heti kun tenttisi on valmis ja palautettu. Kesken tenttisuorituksen tilassa ei saa 

poistua. 

Tarkista, että otat kulkukorttisi mukaan poistuttaessa. Jos sinulta jää jotain tilaan sinuun otetaan 

sinuun valvonnasta yhteyttä s-postilla.  

 

Muista ottaa tavarat lokerikosta ja jättää lokero auki. 

 

4 Tentin arvioinnin katsominen Exam-järjestelmässä 
 

Kun opettaja on arvioinut tentin, voit katsoa tentin palautteen ja arvioinnin Examissa  

omilla opiskelijatunnuksillasi työpöydän Suoritukset-valikosta. Jos arviointia ei ole vielä tehty 

suorittamasi tentin tiedoissa lukee: Arviointia ei saatavilla. Arviointi tulisi saada 21 päivää 

suorituksesta. 

Kun opettaja on arvioinut tenttivastauksesi kokonaan, saat siitä tiedon sähköpostiisi. 

1. Kirjaudu EXAM-järjestelmään TAMK tunnuksilla. 

2. Valitse oikealta valikosta Suoritukset ja näet kaikki suorittamasi tentit. 

3. Tentissä, joka on arvioitu (arvosana ja/tai palaute), on näkyvillä linkki Näytä arviointi > 
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Yllä olevassa kuvassa ensimmäisen tentin kohdalla on arvioitu tentti, antamalla vähintään 

arvosana. Jälkimmäistä tenttiä ei ole arvosteltu Exam-järjestelmässä. 

Lopullisen kurssin arvosanan löydät PAKKI - opiskelijan työpöydän suoritusotteelta. 

 

5 Saavutettavuus 
 

Sähköisissä näytöissä on mahdollista saada erityisjärjestelyjä. Opiskelija sopii erityisjärjestelyistä 

viimeistään 7 vuorokautta ennen suoritustilaisuutta palvelun järjestäjän kanssa 

(tenttiterraario.tamk@tuni.fi), joka tiedottaa tarvittaessa arvioinnista vastaavaa opettajaa.  

HUOM Henkilökunnan läsnäoloa edellyttävä keskitetty sähköinen näyttö voidaan järjestää vain 

toimistoaikana. 

Jos käytät tai tarvitset lääkinnällisiä apuvälineitä/lääkkeitä tentin aikana, ilmoita näistä ennakkoon 

tenttiterraario.tamk@tuni.fi –osoitteeseen. 

 

5.1 Korkeussäädettävä tenttikonepaikka 

 
Pyörätuolilla pääsee hissillä tilaan 2 (C3-02) ja esteettömälle paikalle nro 1. Paikalla 1 on 

korkeussäädeltävä pöytä. Varaus paikkaan tehdään varauskalenterissa valitsemalla: Esteetön 

tenttiminen.  

 

HUOM Tenttisi voi rajoittaa paikan valitsemisen tilaan 2, tällöin tentti täytyy suorittaa tilassa 1. 

 
Tenttiterraario 2 (C3-02), esteetön paikka (soveltuu pyörätuolille) 

 

 

mailto:tenttiterraario.tamk@tuni.fi
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Pyörätuolilla pääsee myös tilaan 1 (G2-04) ja tilavimmat paikat ovat koneilla 1 ja 16. Ovesta 

kulkemiseen voit tarvita avustajaa. HUOM Koska paikkanumero tulee varauksen yhteydessä 

arvottuna niin halutessaan tilassa 1 paikoille 1 tai 16 täytyy varausta perua ja varata uudelleen 

niin kauan että paikaksi osuu 1 tai 16. 

 

Tenttitilassa 1 paikoilla 1 ja 16 ei ole esim. erikoispöytää, joten paikan soveltuminen omalle 

pyörätuolille kannattaa varmistaa ennen tenttiä esim. ottamalla yhteyttä: 

tenttiterraario.tamk@tuni.fi  -osoitteeseen. 

 

5.2 Kuulosuojaimet 
 

Molemmissa tenttitiloissa on halutessa käytettävissä kuppikuulosuojaimia. Suojaimet löytyvät 

tilan seinältä oven vierestä.  

Palauta suojaimet poistuessasi takaisin telineeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:tenttiterraario.tamk@tuni.fi
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6 Yleisiä ohjeita 
 

6.1 TAMKin tenttitilojen (tenttiterraarioiden) valvonta 

 
Tenttiterraario on teknisesti (kuva- ja äänitallennus) valvottu sähköisen tenttimisen tila. 

Tenttitilassa 1 (G2-04) on 16 numeroitua tietokonetta. Tenttitilassa 2 (C3-02) on 21 tietokonetta, 

joista yksi on esteetön pyörätuolille soveltuva paikka (kone nro 1). 

 
Tenttiterraario 1 (G2-04) 

 

 

Tenttiterraario 2 (C3-02) 
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6.2 Vilppiepäily tenttitilassa 
 

Vilppitapauksissa noudatetaan TAMKin menettelytapaohjeita. Opettaja keskustelee opiskelijan 

kanssa tilanteesta, jos valvonnasta on otettu tentin jälkeen opettajaan yhteyttä. 

 

Matkapuhelimen käyttö tentin aikana johtaa automaattisesti tenttisuorituksen 

hylkäämiseen. 

Jos havaitset tilassa tapahtuvan vilppiä ilmoita asiasta osoitteeseen: tenttiterraario.tamk@tuni.fi 

 

6.3 Tekninen ongelma Exam-suorituksen aikana 
 

Suorituksen aikana ei ole teknistä tukea saatavilla. Ongelmatilanteessa löydät lisäohjeita 

tenttihuoneen seinältä. 

Jos suorituksesi keskeytyy teknisestä ongelman (tilan koneet) takia ilmoita asiasta tilasta 

poistumisen jälkeen Helpdeskiin, it-helpdesk@tuni.fi  

Yhteydenottoon aina mukaan: TAMK, opiskelijanumero, tentit tiedot, tenttiajankohta ja tenttitilan 

ja tenttikoneen numero ja selostus tilanteesta. 

 

Jos tentin sisällössä on virheitä ilmoita asiasta tentin vastuuopettajalle. 

 

Säilytyslokero tai kulkukortti ongelmatilanteessa ota yhteyttä vahtimestariin (Teiskontien 

puoleinen sisääntuloaula).  

Kulkukortin puuttuessa kertakäyttöisen kulkukortin saa noudettua infopisteestä tai 

vahtimestareilta. 

 

 

6.4 Hätätilanne tenttitilassa 
 

Hätätilanteessa toimi TAMKin yleisten hätäohjeiden mukaan.  

 

Palohälytyksen sattuessa tenttitilasta ja rakennuksesta tulee poistua välittömästi.  

Jätä tentti kesken ja tentti/tietokone siihen tilaan kuin se on hälytyksen tullessa. 

Voit palata tekemään tenttiä hälytystilanteen mentyä ohi.  

 

Jos koet keskeytyksen heikentäneen tenttisuoritustasi ota tentin jälkeen yhteyttä tentin 

laatineeseen opettajaan. Voitte sopia opettajan kanssa tilanteen mukaan esim. uudesta 

suorituskerrasta, kesken jääneen tentin loppuunsaattamisesta tai keskeytymisen huomioimisesta 

tenttiä arvioitaessa. 
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7 Usein kysytyt kysymykset 
 

Mitkä ovat Tenttiterraarion aukioloajat? 

Exam-järjestelmä näyttää sinulle vapaana olevat tenttiajat tenttitiloihin 1 ja 2. TAMKin aukioloajat ja 

lomat vaikuttavat varattavissa oleviin tenttiaikoihin. Koneiden saatavuus vaihtelee ja näkyy tenttiaikaa 

varattaessa. 

Miten pääsen Tenttiterraarioon? 

Tenttitiloihin kuljetaan ainoastaan omalla kulkukortilla. Tarkista oikea tenttitila (tenttiterraario 1 tai 

tenttiterraario 2) ennen tilaan saapumista. Jos kortti on vioittunut tai puuttuu, ota ajoissa yhteyttä 

infopisteisiin. Kuntokatu 3 infopisteestä (G-rakennus, av. ark 8-16) saat kertakäyttöisen kulkukortin. 

Muina aikoina ota yhteyttä Teiskontie 33 infopisteen (B-rakennus av. ark 7-20, la 8-15) 

vahtimestariin. Tentin jälkeen palauta kertakäyttöinen kulkukortti infoon tai vahtimestarille. 

Mitä tenttiin saa ottaa mukaan? 

Vain kulkukortti/opiskelijakortti on sallittu. Tenttitilaan ei saa viedä ylimääräisiä tavaroita. Käytä 

arvotavaroille tilan ulkopuolella olevia säilytyslokeroita. Ulkovaatteet ja isot kassit tulee jättää muihin 

tiloihin, niitä ei saa viedä tenttitilaan. 

Mistä tiedän tenttikoneeni numeron? 

Selvitä tenttikoneesi numero ennen tilaan menemistä. Näet numeron Exam-järjestelmästä ja 

saamastasi sähköpostivahvistuksesta. 

Koska tenttitilaan voi mennä? 

Noudata varaamaasi tenttiaikaa. Anna edellisen tenttijän suorittaa tenttinsä rauhassa loppuun. 

Tentistä myöhästyminen on mahdollista, mutta myöhästymisaika on pois tentin suoritusajasta. Poistu 

tenttitilasta välittömästi viimeistään, kun tenttiaikasi päättyy. 

Miten kirjaudun tenttikoneelle? 

Kirjautumisohje on tietokoneen vieressä. Koneelle kirjaudutaan erillisillä tenttitunnuksilla. 

Tietokoneelle ei pääse TAMKin tunnuksilla. EXAM-tentin saat auki vain omalla TAMK 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Miten toimin, jos havaitsen mahdollista vilppiä tapahtuvan? 

Ilmoita välittömästi tentin jälkeen asiasta sähköpostilla osoitteeseen tenttiterraario.tamk@tuni.fi 

Miten toimin, jos tenttini keskeytyy? 

Ilmoita teknisestä ongelmasta heti tilasta poistuttuasi helpdeskiin (it-helpdesk@tuni.fi). Ilmoita ko. 

tentin vastuuopettajalle tentin keskeytymisestä, jotta opettaja voi tarvittaessa palauttaa 

suorituskertasi. Jos tentin sisällössä on virheitä tai ongelmia, ota välittömästi yhteyttä tentin 

vastuuopettajaan. 

Miten toimin hätätilanteessa? 

Toimi, kuten TAMKin yleiset hätäohjeet määräävät. 

 

Palohälytyksen sattuessa poistu välittömästi Tenttiterraariosta ja rakennuksesta. Voit palata 

tekemään tenttiä hälytystilanteen mentyä ohi. Jos hälytyksen aiheuttamasta keskeytyksestä tulee 

merkittävää häiriötä tentin suorittamiseen, niin ota yhteyttä opettajaasi, jonka kanssa voit sopia esim. 

uudesta suorituskerrasta, kesken jääneen tentin loppuunsaattamisesta tai keskeytymisen 

huomioimisesta tenttiä arvioitaessa. 

 

Mihin otan yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta? 

Lähetä kysymyksesi osoitteella tenttiterraario.tamk@tuni.fi 
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