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Tenttimisjärjestelyt kevätlukukauden 2020 loppuun

Poikkeustilanteessa on kaikista tärkeintä varmistaa se, että opiskelijoille 

tarjotaan mahdollisuus oppia, he pystyvät etenemään opinnoissaan 

ja valmistumaan.

• Massatenttien ja muiden fyysistä läsnäoloa vaativien tenttien järjestäminen kampuksella 

ei ole sallittua enää tämän lukukauden aikana. Tenttejä ei myöskään saa järjestää 

yliopiston ulkopuolisissa tiloissa.

• Tenttejä ei saa siirtää seuraavan lukuvuoden puolelle vaan arviointi on toteutettava 

vaihtoehtoisilla tavoilla aiemmin sovitussa aikataulussa.

• Yliopiston EXAM-tenttitilat ovat suljettuina AVI:n päätöksen mukaisesti.

• Kirjastot ovat kiinni, kurssikirjoja voi kuitenkin tilata ja noutaa Hervannan kampukselta ja 

e-kirjat ovat käytössä.



Suoritustavan valinta - reunaehtoja

• Opiskelijan tulee voida tehdä suoritukset kokonaan etänä tai verkossa

• Muutoksista ei saa koitua opiskelijoille ja opettajille kohtuutonta haittaa 

tai ylimääräistä työtä

• Mahdollisimman vähän muutoksia

• Tiedotus muutoksista mahdollisimman aikaisin

• Muutosten ei tulisi aiheuttaa suurta ristiriitaa arvioinnista opintojaksolla 

aikaisemmin kerrotun kanssa.

• Tutkinto-ohjelmat julkaisevat myös omia ohjeitaan, joissa on huomioitu 

kattavammin tieteenaloille tyypillisten suoritustapojen korvaaminen. 

Seuraa oman tiedekuntasi tiedotusta.



Poikkeustilanteessa on hyväksyttävää

Että opetusta ei voida toteuttaa alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti. Tämän vuoksi voidaan joutua tinkimään esimerkiksi

•ei-kriittisistä osaamistavoitteista

•henkilökohtaisen palautteen antamisesta

•opintojaksojen suoritusten valvonnasta

•poikkeustapauksissa myös arvioinnin tarkkuudesta.
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Tenttimisen ja arvioinnin ulottuvuudet



Miten kompensoida valvonnan puuttuminen?

• Opiskelijan lupaus: Opiskelija vakuuttaa, että 

on vastannut itse kysymyksiin (vrt. Opiskelun 

eettiset ohjeet ja niiden rikkomusten käsittely)

• Aikaraja: lyhyt aika tentissä edellyttää 

opiskelijalta asioiden hallintaa, vaikka kaikki 

materiaali olisikin käytettävissä

• Pitkä suoritusaika: Tentin kysymykset ovat 

niin haastavia, että hyvän vastauksen 

laatiminen ei ole kiinni siitä, onko materiaali 

käytettävissä vai ei. Vastaaminen on 

itsessään oppimisprosessi.

• Suullinen kuulustelu:

• Kirjallisen tentin sijaan tai

• Voi täydentää kirjallista tenttiä: Tentin jälkeen 

opettaja pitää pienryhmissä lyhyen suullisen 

kuulustelun, luettuaan ensin vastaukset. 

Kuulustelussa opettaja kysyy perusteluja 

vastauksille. Opiskelijat tietävät etukäteen, että 

suullinen osuus on tulossa.

• Videoessee: lyhyt (max. 10 min.) suullinen essee

• Opiskelija voi kuvata vastauksensa 

esseeseen omalla puhelimellaan, tabletillaan 

tai tietokoneellaan ja tallentaa sen OneDriveen, 

josta hän voi jakaa linkin opettajalle

Pohdi, mitä tarvetta valvonta palvelee.



Etätentti eli verkkotentti

• Etä- eli verkkotentti eroaa sekä perinteisistä paperitenteistä että sähköisistä tenteistä 

pedagogiikaltaan ja paikka- ja aikasidonnaisuudeltaan

• Opiskelija suorittaa tentin netin kautta omalla tietokoneella paikasta riippumatta ja usein 

joustavan aikataulun mukaan

• Opiskelija tarvitsee luotettavasti toimivan ja tarpeeksi nopean nettiyhteyden

• Tenttiä ei valvota

• Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää mm. kurssikirjallisuutta ja nettiä

• Opiskelijan voi tunnistaa siten, että hän kirjautuu verkkotenttiin henkilökohtaisilla 

tunnuksilla, joiden käytöstä hän on vastuussa

• Tenttejä voi luoda O365 Forms tai TUNI Moodle -työkaluilla

https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla/
https://moodle.tuni.fi/mod/book/view.php?id=229&chapterid=3949


Yleiset kysymystyypit 1/2

• Etätenttimisen työkaluilla voi toteuttaa yleisiä tenttikysymystyyppejä

Esseekysymys

• Esseekysymysten luominen onnistuu sekä Formsilla että Moodlen tenttityökalulla

• Ohjeet: Forms esseekysymykset ja tehtävät -ohje sekä Moodle Pikaohjeet

• Huom. opiskelijan kirjoittama vastaus ei tallennu automaattisesti säännöllisin väliajoin. 

Kannattaa ohjeistaa, että essee kirjoitetaan ensin esim. Wordillä.

Monivalintakysymys (yksi tai useampi oikein)

• Sekä Formissa että Moodlessa; Moodlessa myös oikein/väärin -väittämät

• Automaattinen arviointi mahdollinen

• Ohjeet: Forms sekä Moodle Monivalinta

Aukkotehtävä

• Löytyy Moodlen tenttityökalusta

• Ohje: Moodle Aukkotehtävä

https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla-essee-kysymykset/
https://moodle.tuni.fi/mod/book/view.php?id=229&chapterid=3949
https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla/
https://docs.moodle.org/3x/fi/Kysymystyypit#Monivalinta
https://docs.moodle.org/3x/fi/Aukkoteht%C3%A4v%C3%A4t


Yleiset kysymystyypit 2/2
Erillisten ohjelmistojen käyttöä vaativat kysymykset

• Opiskelijoilla käytössä ainakin Office 365 –sovellukset sekä laskin

• Muiden ohjelmien käyttö voi vaatia opiskelijalta niiden lataamista verkosta

• Lista ohjelmistoista ja ohjeita niiden lataamiseen intran Digipedagogiikan ohjeita ja linkkejä -sivulla

Muita huomioita tenttityökaluista:

• Formissa tai Moodlessa ei ole suoraan käytössä valinnaiset aihealueet –toimintoa (vrt. EXAM)

• Kaikki vaihtoehtoiset kysymykset ovat tentissä nähtävillä ja opiskelijaa ohjeistetaan valitsemaan, mihin vastaa

• Kysymysten arpominen onnistuu Moodlessa, mutta ei Formsissa

• Kypsyysnäytteitä ei suoriteta etätentteinä, vaan kandidaatintyön tiivistelmä toimii poikkeustilanteessa

kypsyysnäytteenä. Lisätietoja intran Kypsyysnäyte ja kielitaidon osoittaminen tutkinnossa -sivulla.

Aikataulutettu tehtävänpalautus: opiskelija palauttaa tehtävän tiettyyn ajankohtaan mennessä esim. 

Moodlen, sähköpostin, OneDriven tai Teams Educationin kautta

https://intra.tuni.fi/handbook?page=13063
https://intra.tuni.fi/handbook?page=5358


Soveltavien tenttikysymyksien laatiminen
• Koska etätentissä saa olla aineistot ja materiaalit esillä, kannattaa kysymykset laatia 

soveltaviksi

• Opittujen asioiden kokonaishallinta, analysointi, jäsentely, arviointi, vertailu ja yhdisteleminen

• Esimerkkien pyytäminen

• Työelämälähtöiset kysymykset

• Esim. työelämän todellisia tilanteita kuvaavia tapausesimerkkejä tai kertomuksia

• Kehittävät mm. ammatillista osaamista ja teoreettisen tiedon soveltamisen taitoja

• Henkilökohtaista näkökulmaa edellyttävät kysymykset

• Valitaan oma näkökulma tai pohditaan tiedon omakohtaista merkitystä

• Henkilökohtaisuus edistää motivaatiota ja oppimista

• Lähde ja lisävinkkejä: 

http://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti/Verkkotentinsuunnittelutyvline.pdf

http://www.jyu.fi/studentlife/verkkotentti/Verkkotentinsuunnittelutyvline.pdf


Saavutettava etätentti

• Kaikilla opiskelijoilla tarvittavat laitteet ja ohjelmistot
• IT-Helpdesk lainaa laitteita myös opiskelijoille

• Tiedotus opiskelijoille tentin toteutustavasta ja –ajankohdasta
mahdollisimman ajoissa
• Tiedotus myös mahdollisesti tarvittavista ohjelmistoista!

• Formista olemassa myös testitentti opiskelijoille

• Selkeä ohjeistus
• Esim. kuinka moneen kysymykseen vastataan, millaisia vastauksia odotetaan?

• Selkeät ja mahdollisimman yksiselitteiset kysymykset

• Yksilölliset erityisjärjestelyt tarvittaessa
• Esim. lisäaika, vaihtoehtoinen suoritustapa

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEK3szXbPsmVEpFlyPq_oootUMDVIRkJON1E3RVozUDFOUTVZVFhFRUZOTC4u


EXAM etätentistä (yliopisto)

• Teknistä valmiutta testattu, 80% varmuudella saamme Hervannan EXAM 
luokat etäkäyttöön!

• Käytettävissä toukokuun tenttiviikoilla
• Varmuus ratkaisun toimivuudesta mahdollisimman pian, mutta viimeistään
24.04.

• Opiskelija käyttää EXAM luokan konetta etänä kotikoneeltaan

• Kirjautumisessa 2 välivaihetta -> vaatii hyvää ohjeistusta

• Käyttö hitaampaa

• Riski teknisiin ongelmiin olemassa-> vaatii varman verkkoyhteyden!

• Mutta…

• Käytän aloittaminen vaatii vielä prosessin miettimistä, jotta saadaan kokonaisuus
toimimaan

• Opettajien pitää ilmoittaa erikseen poikkeustilan aikana tentittävissä olevat tentit

• Valvontaa ei ole!



Tentti

• Verkkotentti (Forms- tai 
Moodle-tentti)

• Suullinen tentti

• Posteri tentti

• Ongelma- tai 
ilmiölähtöinen ryhmätentti

• Kirjadialogitentti

• Portfolio- tai 
oppimispäiväkirjatentti

• Opiskelijan laatima tentti

Kirjalliset työt

• Essee

• Oppimispäiväkirja

• Referaatti, kirja-arvio

• Blogikirjoitus, 
lehdistötiedote

• Mediaseuranta tai muuhun 
julkiseen materiaaliin 
tutustuminen ja reflektio

• Opponointi

Muita…

• Videoiden ja podcastien
tuottaminen 

• videoessee

• Kuvan tai teoreettisen 
mallinnuksen tekeminen

• Käsitekarttojen luominen

• Tapausesimerkkien 
tarjoaminen 

• Opiskelijan nauhoittama 
luento

• Infograafi (visuaalinen tiivistys)

• Kamera-kynä

Katsaus erilaisiin etäsuoritustapoihin

Digipedagogiikan ohjeita ja linkkejä: https://intra.tuni.fi/handbook?page=13063

https://intra.tuni.fi/handbook?page=13063


Linkkejä
Forms

• Ohjeet opettajalle O365 Forms-tenttiin: https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla/

• Ohje esseiden ja vastausten keräämiseen Formsilla: https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla-essee-kysymykset/

• Esimerkkitentti opettajalle: https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=r0Rp-

nzM2EyRVMARMnmJEEqztWQAxIpCr8pciHpMDmlUN09UOUZRRzM4N1lMR1lUWUFXV0RYTUtPUy4u&sharetoken=Yg2tG9uI

V8W3lKKIjUhM

• Testitentti opiskelijoille: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-

nzM2EyRVMARMnmJEK3szXbPsmVEpFlyPq_oootUMDVIRkJON1E3RVozUDFOUTVZVFhFRUZOTC4u

Moodle

• Ohjeet opettajalle Moodle-tenttiin: https://moodle.tuni.fi/mod/book/view.php?id=229&chapterid=3949

• Moodle esseetentti: Luodaan tentti, jossa esseekysymykset arvotaan kysymyspankista:

https://moodle.tuni.fi/pluginfile.php/791/mod_book/chapter/3949/Moodle-esseetentti.pdf

• Moodle monivalintatentti: Luodaan tentti, jossa monivalintakysymykset arvotaan kysymyspankista ja tenttisuoritukset arvioidaan 

automaattisesti:

https://moodle.tuni.fi/pluginfile.php/791/mod_book/chapter/3949/Moodle-monivalintatentti.pdf

https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla/
https://sites.uta.fi/vinkkipankki/tenttiminen-formsilla-essee-kysymykset/
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEEqztWQAxIpCr8pciHpMDmlUN09UOUZRRzM4N1lMR1lUWUFXV0RYTUtPUy4u&sharetoken=Yg2tG9uIV8W3lKKIjUhM
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r0Rp-nzM2EyRVMARMnmJEK3szXbPsmVEpFlyPq_oootUMDVIRkJON1E3RVozUDFOUTVZVFhFRUZOTC4u
https://moodle.tuni.fi/mod/book/view.php?id=229&chapterid=3949
https://moodle.tuni.fi/pluginfile.php/791/mod_book/chapter/3949/Moodle-esseetentti.pdf
https://moodle.tuni.fi/pluginfile.php/791/mod_book/chapter/3949/Moodle-monivalintatentti.pdf


Linkkejä ja vinkkejä

Meillä

• Käytännön ohjeita opettajalle etäopetuksen järjestämiseen: 

https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2706/11962

• Digipedagogiikan ohjeita ja linkkejä: https://intra.tuni.fi/handbook/2681/2706/12040

• Digipedatunti tukenasi joka arkipäivä klo 9-10: https://intra.tuni.fi/content/news/13593

Muualla

• EXAM-konsortion järjestämä webinaari ”Mitä nyt tehdään kun EXAM-tenttitilat ovat kiinni?” 

perjantaina 17.4. klo 13:15 – 14:30: https://e-exam.fi/webinaarit/

https://intra.tuni.fi/handbook/2677/2706/11962
https://intra.tuni.fi/handbook/2681/2706/12040
https://intra.tuni.fi/content/news/13593
https://e-exam.fi/webinaarit/


Kysymyksiä aiheeseen liittyen
Mistä haluaisit kysyä tai keskustella?



Kiitos osallistumisestasi!


