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TUNI EXAM

• TUNI EXAM on Tampereen korkeakouluyhteisön yhteinen sähköinen tenttipalvelu, jonka 
avulla järjestetään sähköisiä näyttöjä

• Sähköisellä näytöllä tarkoitetaan tässä tietokoneella suoritettavaa näyttöä, joka voi olla 
esimerkiksi tentti, viikkotehtävä tai muu sähköinen näyttö, jonka avulla pyritään 
todentamaan opiskelijan osaaminen.

• Opettaja luo sähköisen näytön etukäteen EXAM -järjestelmään ja 
määrittää sille tenttiperiodin, jonka aikana opiskelijan tulee näyttö suorittaa.

• Opiskelija varaa tenttipaikan EXAM-järjestelmästä ja suorittaa EXAM-tentit keskitetysti 
valvotussa tenttitilassa opettajan määrittämän tenttiperiodin puitteissa.

• Tenttiperiodin pituus on tyypillisesti noin 2-4 viikkoa, mutta esim. kirjatenttien tenttiperiodit 
ovat usein auki koko lukuvuoden.
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EXAM-tiloja 15 kpl

EXAM-tenttipaikkoja 238 kpl

EXAM-suorituksia n. 40 000 kpl/vuosi

Laaja ohjelmistovalikoima, n. 30 kpl

Saavutettavia tenttitiloja 3 kpl



Sähköinen tenttiminen

Opiskelijoille suunnattu video: Sähköisen tentin suorittaminen 27.9.2022 |  4

https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=c2f94c70-7542-4151-b35d-ada400e26cfa


TUNI EXAM -kotisivu
exam.tuni.fi

• Kirjautuminen järjestelmään

• Opiskelijan ja opettajan EXAM-ohjeet

• EXAM-tilojen aukioloajat, koneiden 
ohjelmistovalikoima ja muu tilojen varustus

• Käyttökatkot ja versiopäivitysten tiedot

Huom. TAMK EXAM –kotisivun löydät 
osoitteesta exam.tamk.fi.

EXAM-järjestelmä: exam@tuni.fi

TAMK: tenttiterraario@tuni.fi

TAU: tenttipalvelut.tau@tuni.fi

https://sites.tuni.fi/exam/
https://sites.tuni.fi/tamk-exam/
mailto:exam@tuni.fi
mailto:tenttiterraario@tuni.fi
mailto:tenttipalvelut.tau@tuni.fi


Kirjautuminen EXAM -järjestelmään

• Palvelun osoite:

• TUNI EXAM: https://exam.tuni.fi

• TAMK EXAM: https://exam.tamk.fi

• Valitse organisaatioksi "Tampereen korkeakoulut"

• Kirjaudu TUNI-tunnuksella. Käyttöoikeutta ei tarvitse 
hakea

• Käyttäjärooli valitaan ennen kirjautumista järjestelmään 
(opiskelija tai tentaattori)

Yleisimpiin kirjautumisongelmiin löydät ohjeet seuraavalta 
sivulta: https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/kirjautumisongelmia

https://exam.tuni.fi/
https://exam.tamk.fi
https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/kirjautumisongelmia/


EXAM-tilat
• EXAM-tenttejä suoritetaan kampuksilla sijaitsevissa EXAM-tiloissa, joissa on keskitetty 

kameravalvonta (kuva ja ääni).

• Opiskelija kulkee tilaan henkilökohtaisella kulkukortilla ja noudattaa tentissä EXAM-tilojen 
käyttösääntöjä.

• EXAM-tietokoneet ovat Windows 10 -koneita, joissa on rajattu ohjelmistovalikoima eikä 
vapaata pääsyä nettiin.

• Tietyistä tiloista löytyy myös muuta varustusta
• Headsetit

• Touch-näyttö

• Wacom-piirtopöytä

• Vesipiste

• Korkeussäädettävä pöytä

• Esteetön kulku

• NVDA-ruudunlukuohjelma
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https://sites.tuni.fi/exam/tilat/
https://sites.tuni.fi/exam/tilat/tilojen-kayttosaannot/
https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/ohjelmistot/


EXAMin mahdollisuuksia
• Joustava tenttimismahdollisuus opiskelijalle: EXAM-tilojen laajat aukioloajat ja EXAM-

tenttivierailu

• Monipuoliset kysymystyypit: essee, monivalinta (monta tai yksi oikein), väittämä, 
aukkotehtävä

• Opettajien yhteistyö: kysymyspankki, yhteiset tentit ja kysymykset, EXAM-yhteistentti

• Laaja ohjelmistovalikoima ja liitteiden käyttö

• Valinnaiset aihealueet

• Kysymysten arpominen

• Automaattinen arviointi

• Saavutettavuus: järjestelmän helppokäyttöisyys, henkilökohtaisen tentin laatiminen, 
saavutettavat tenttitilat

• Järjestelmän aktiivinen kehittäminen: Nyt pilotoitavana EXAM-omakonetentti
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https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/tenttivierailun-ohjeet/
https://wiki.eduuni.fi/display/CSCEXAM/Yhteistentin+toteuttaminen
https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=108963818
https://sites.tuni.fi/exam/tilat/saavutettava-tenttiminen/
https://sites.tuni.fi/exam/ohjeet/opettajan-ohjeet/omakone-tentti-opettajan-ohjeet/


EXAM-konsortio

EXAM-järjestelmän ylläpidosta ja kehityksestä 
vastaa kansallinen EXAM-konsortio

• Mukana 27 korkeakoulua

• Johtoryhmä, tuoteomistajaryhmä, 
kehittäjäryhmä, kehittäjäryhmän 
teemaryhmät

• Kehitystarpeita tunnistaa, määrittelee ja 
priorisoi kehittäjäryhmä. Kehittäjäryhmä 
seuraa lisäksi EXAMin käyttöä ja toimivuutta 
sekä testaa järjestelmän uusia 
versiopäivityksiä.

• Kehitysehdotuksia ja palautetta voit lähettää 
osoitteeseen exam@tuni.fi.
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mailto:exam@tuni.fi


Kehitys
• Sisu-TUNI EXAM –integraation käyttöönotto (TAU)

• TAMKin siirtyminen vaiheittain Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiseen TUNI EXAM -
järjestelmään

• Peppi-TUNI EXAM –integraatio toteutettu

• Kysymysten siirto –toiminnallisuus toteutettu

• TAMK Pääkampuksen TAMK EXAM -tiloja muutetaan vaiheittain TUNI EXAM –tiloiksi

• EXAM-omakonetentin pilotointi

• Omakonetentti esim. luentosalissa tai tietokoneluokassa (avoin tai rajoitettu)

27.9.2022 |  10



Kiitos!

TUNI EXAM –kotisivu:

Exam.tuni.fi

Kysymykset ja palaute:

exam@tuni.fi

27.9.2022



Ihminen
ratkaisee.


