
TUNI EXAM
Sähköinen tentti

Opettajan pikaopas



Mikä on EXAM?
• exam.tuni.fi

• Sähköinen näyttö tarkoittaa tietokoneella suoritettavaa näyttöä (tentti, kypsyysnäyte, 
viikkokoe, välikoe yms.)

• Suoritetaan valvotussa tenttitilassa

• Opiskelija voi suorittaa haluamanaan ajankohtana opettajan määrittämän periodin aikana

• Tuki, käytännön asiat: tenttipalvelut.tau@tuni.fi

• Tuki, tekniset ongelmat: it-helpdesk@tuni.fi

• Huomautus TAMKin käyttäjille: Katso ajantasainen tieto TUNI EXAM vs. TAMK EXAM 
käyttötilanteesta: https://sites.tuni.fi/exam/tamk-exam/
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Opettaja

Opiskelija

Opettaja

Luo uusi tentti Lisää kysymykset Määrittele tentin asetukset

Hae tentti

Ilmoittaudu tenttiin ja 

varaa tenttiaika

EXAM-tilassa

Vastaa kysymyksiin

Aloita tentti

Palauta tentti

Arvioi tenttivastaus

Anna arvosana

Anna palaute

Lukitse arviointi

Vie opintorekisteriin

Arkistoi tenttisuoritus

Julkaise tentti

Kulunvalvonta ja

videovalvonta

Tilaan mukaan vain opiskelijakortti, 

kaikki muut tavarat lokerikkoon

Ei saa poistua tilasta 

kesken tentin

Rajoitettu ohjelmistovalikoima, 

ei pääsyä nettiin

1

2

3

4



Kirjaudu
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exam.tuni.fi

1

3

Kirjaudu TUNI-

käyttäjätunnuksella.

Älä käytä vanhaa Internet 

Explorer -selainta.

Uusille henkilökunnan käyttäjille 

annetaan automaattisesti opiskelijan ja 

tentaattorin käyttäjäroolit ensimmäisen 

kirjautumisen yhteydessä.

Tampereen 

korkeakouluyhteisön 

käyttäjä: valitse 

organisaatioksi “Tampereen 

korkeakoulut” (Tampere 

Universities)

2

4

https://exam.tuni.fi/


Luo uusi tentti 1/3
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1

Luo uusi tentti

Siirry työpöydälle eli omien 

tenttien yhteenvetosivulle.

2



Luo uusi tentti 2/3
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3

Valitse tentin tyyppi: 

Yleinen tentti tai Henkilökohtainen tentti

https://wiki.eduuni.fi/x/GgjVAw
https://wiki.eduuni.fi/x/NwjVAw


Luo uusi tentti 3/3
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4

Hae opintojakso, johon tentti 

liittyy

5

6

Anna tentille nimi ja 

valitse tentin kieli

Tallenna



Tarkista tentin perustiedot 1/2
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1

Valitse tentissä tarvittavat 

erikoisohjelmistot/varustus ja 

lisää tarvittaessa 

lisämateriaalit liitetiedostona.

Perusohjelmavalikoima on 

aina kaikissa tenttikoneissa 

sama.

Pakkaa tarvittaessa useampi 

liitetiedosto ZIP-

tiedostopaketiksi
2

Muuta tarvittaessa 

tentin arviointiasetuksia 

ja lisää tenttiin muita 

tentaattoreita tai tentin 

arvioijia

https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/ohjelmistot/
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files


Tarkista tentin perustiedot 2/2
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3

Kirjoita tentin aikana ja tenttivarauksen 

yhteydessä opiskelijalle näkyvä ohjeistus.

Listaa tenttivarauksen aikana näkyvään 

ohjeistukseen kaikki ohjelmistot ja muut 

erikoisvaatimukset, jotka voivat vaikuttaa 

tentin suorittamiseen tenttivierailuna 

(opiskelija suorittaa tentin toisen 

korkeakoulun EXAM-tilassa).



Lisää tenttikysymykset 1/2
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Siirry Kysymykset -välilehdelle

1

Anna aihealueella 

nimi ja tarvittaessa 

pidempi kuvaus

Lisää uusi kysymys

HUOM! Jos samaa kysymystä 

käytetään eri tenteissä, 

kysymyksen muokkaaminen 

muuttaa kysymyksen perustietoja 

kaikissa tenteissä, mutta pisteet ja 

ohjeistus eivät päivity

Katso tarkemmat käyttöohjeet eri 

kysymystyypeistä ja 

kysymyspankista3

2

https://wiki.eduuni.fi/x/nAfVAw


Lisää tenttikysymykset 2/2
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Lisää tarvittaessa 

uusia aihealueita

4

Lopuksi voit esikatsella tentin 

sellaisena kuin opiskelija sen 

näkee

6

Tyhjennä tai 

poista koko 

aihealue

5



Julkaise tentti
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Valitse suoritus-

kertojen 

enimmäismäärä: 

1-5 tai 

rajoittamaton

3
Julkaisun jälkeen opiskelijat löytävät 

tentin EXAMin haulla. Voit myös 

kopioida ilmoittautumislinkin ja 

tallentaa sen muihin järjestelmiin.
4

Lopuksi tallenna ja julkaise tentti 5

Siirry Julkaisuasetukset -välilehdelle

2

Valitse tenttiperiodi eli aikaväli, 

jolloin tentin voi suorittaa. Aseta 

myös tentin kesto.

1



Arvioi tenttivastaukset 1/3

|  13

Kun yksi tai useampi opiskelija on 

vastannut tenttiin, siirry Suoritukset 

-välilehdelle

1

Napsauta 

arvioitavaa 

tenttivastausta

2



Arvioi tenttivastaukset 2/3
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Arvioi (pisteytä) 

vastaukset

3

Voit antaa myös 

sanallista palautetta

4



Arvioi tenttivastaukset 3/3
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Anna tentille 

arvosana, 

määrittele 

suoritustyyppi, 

kieli ja 

opintopisteet

5

Lopuksi tallenna 

muutokset

6



Lukitse suoritukset ja tiedota opiskelijaa
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Tentin 

arvioimisen 

jälkeen valitse 

arvioidut 

tenttivastaukset

1

Lukitse valitut suoritukset ja tiedota 

opiskelijaa. EXAMista lähtee 

automaattinen sähköposti opiskelijalle, 

jossa on linkki EXAMin arviointiin ja 

palautteeseen.

2



Vie tenttisuoritus opinto-rekisteriin
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Vie suoritukset opintorekisteriin tenttivastausten 

lukitsemisen jälkeen:

Entinen TTY:

Lisää suoritustiedot manuaalisesti opintorekisteriin 

tai tulosta suoritustiedot Excel- tai CSV-tiedostoksi 

massavientiä varten ja vie opintorekisteriin.

Entinen Tay:

Tulosta suoritustiedot Excel- tai CSV-tiedostoksi 

massavientiä varten ja toimita vietäväksi 

opintorekisteriin.

1



Arkistoi tenttisuoritus
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Jos suoritus pitää 

tallentaa 

opintorekisteriin, 

varmista, että se 

on tehty ennen 

arkistointia.

Valitse lukitut 

tenttisuoritukset
1

Lopuksi arkistoi valitut suoritustiedot. 

Huomaa, että arkistoituja tenttivastauksia 

ei enää pysty tulostamaan Excel- tai 

CSV-tiedostoksi.

Arkistoidut tenttivastaukset poistetaan 

(anonymisoidaan) automaattisesti 

EXAMista kahden vuoden kuluttua.

2



Lisää ohjeita
• EXAMissa on kattava sisäänrakennettu ohjeistus: 

Vie hiiri ? -kuvakkeen kohdalle EXAMin käyttöliittymässä ja saat lisäohjeita

• TUNI EXAMin kotisivut: https://exam.tuni.fi

• EXAMin käyttöohjeet opettajalle: https://wiki.eduuni.fi/x/FAnVAw

|  19

https://exam.tuni.fi/
https://wiki.eduuni.fi/x/FAnVAw

