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Asia eTentti verkkotentti 

Soveltuvuus ja sen 

rajoitukset 

Soveltuu parhaiten tekstipohjaiseen 

tenttiin 

Kuvien ja kaavojen käyttö rajoitetusti.  

 

Edellyttää perustietoteknistä 

osaamista. Hyvä näppistaito on etu. 

Tekstipohjainen tentti 

Kuvien ja kaavojen käyttö rajoitetusti. 

Edellyttää perustietoteknistä osaamista. 

Hyvä näppistaito on etu. 

Tila Valvottu, itsenäisesti käytettävä tila 

(kirjasto) 

Vapaasti valittavissa 

Tarvittavat laitteet Talon puolesta kaikki Oma laite (pöytäkone tai tabletti) + 

luotettava nettiyhteys 

Sovellustekniikka eTenttisovellus eri vaihtoehtoja  

- Koppa 

- Optima 

- Moodle 

Tenttijakso Tentaattorin määrittelemä jakso Tentaattorin määrittelemä jakso 

Tentin suoritusaika Kirjaston aukioloaikojen puitteissa Ei rajoitetta 

Tentin kesto Rajattu Rajattu, mutta sallii jouston tentaattorilta 

Tenttityyppi Normitentin tyyppiset kysymykset 

Tenttikysymykset tietokannassa 

Soveltavat kysymykset 

Tentissä käytettävä 

aineisto 

Ei sallittu Aineiston vapaa käyttö 

Tenttisuorituksen 

valvonta 

Kameravalvonta Ilman valvontaa  

(virtuaalipalvelimen  kautta tehtävä 

kuvaruutukaappaus tai muut modernit 

tunnistusmenetelmät mahdollisia, kts. 

TeSLA, Adaptive trust-based e-assessment 

system for learning)  

Tenttijän tunnistus Velvollisuus todistaa henkilöllisyys 

pyydetyllä tavalla 

Vastuu yliopistolla 

AD-tunnuksilla  

Käyttösääntöön perustuva luottamus 

(tunnuksen luovuttaminen) 

Tuki tenttimisen 

aikana tulevissa 

ongelmatilanteissa 

Yhteys lähitukeen tai kirjavitriiniin 

(virka-aikana) tai virastomestariin 

(virka-ajan ulkopuolella) 

Yhteys tentin tukihenkilöön (virka-aika) 

 

Vikapäivystys (vain järjestelmän tekniset 

ongelmat, virka-ajan ulkopuolella) 



Tentin keskeytyminen Ongelmatilanteessa mahdollista jatkaa 

tenttiajan puitteissa. Muuten uusi 

tentti. 

Mahdollista jatkaa tenttiajan puitteissa. 

Plagioinnin esto Ei käytössä Kyllä (Urkund) 

Voidaan myös huomioida sitomalla 

tenttikysymykset ajankohtaisiin 

tapahtumiin. 

Esteettömyys Nykyinen järjestelmä ei täytä JHS 129: 

WCAG A-tasoa 

(esteettömyyden vähimmäistaso) 

Huomioitu virtuaalipalvelin pilotoinnissa. 

Moodle eikä erityisesti nykyinen Optima 

täytä esteettömyyden vähimmäistasoa. 

Optiman päivitys kesällä 2014.  

Tilavapaus mahdollistaa esim. 

ruudunlukijan käytön.   

Tentin 

käyttöliittymäkieli 

Suomi/Englanti Suomi/Englanti 

Ilmoittautuminen  eTenttisovellus Korppi 

Haasteet Ruuhkahuiput 

No-show 

Uuden tenttipedan käyttöönotto 

Kokemustenpuute isoista volyymeistä 

Edut opiskelijalle:  

opintojen aikataulutus 

tenttikirjojen saatavuus 

joustavuus ajan suhteen 

mahdollisuus käyttää tietokonetta 

tentin tekemiseen 

rauhallinen tenttimisympäristö 

pienempi sosiaalinen suoritusstressi  

tentaattorille: jokaista tenttiä ei tarvitse 

laatia erikseen, pitempi tarkastusaika, 

tekstin luettavuus 

suuri suoritusjoustavuus  

tekstin luettavuus 

vielä pienempi sosiaalinen suoritusstressi  

ei matkustamista 

mahdollistaa tentin teon oman ajankäytön 

mukaan 

parantaa esteettömyyttä (pysyvä tai 

tilapäinen liikkumiseste, perhetilanne, 

pitkä välimatka/vaihto) 

Muuta Vakioitu ympäristö, vähemmän 

virhetilanteita ja häiriöitä 

Yliopiston tarjoama tila ja olosuhteet 

Vakioimaton ympäristö, enemmän 

virhetilanteita ja häiriötekijöitä 

Yliopiston tarjoama mahdollisuus, 

opiskelijan järjestämä tila ja olosuhteet 

 

 


