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Taustaa

• Sisältää seuraavat:
• (1) Toteutusten haku -integraatio, joka hakee Sisusta toteutusten tiedot EXAMiin ja

• (2) Arviointitietojen vienti -integraatio, joka vie automaattisesti opiskelijoiden 
arviointitiedot EXAMista Sisuun.

• Määrittely tehty yhdessä muiden Sisu&EXAM -korkeakoulujen 
kanssa
• Aalto, Hanken, HY, JYU, LUT ja TAU

• TUNI EXAMin täytyy olla integroitu Sisun lisäksi myös TAMK:n 
Peppi-opintotietojärjestelmään
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Integraation käyttöönoton aikataulu

• Toteutusten haku -integraation käyttöönotto oli 13.6.2022
• EXAM-tenttejä mahdollista kytkeä opintojaksojen sijasta toteutuksiin

• Uutinen intrassa: https://intra.tuni.fi/content/news/40554

• TAU-opetushenkilökunnan siirtymäaika vuoden 2022 loppuun 
asti, jonka jälkeen vanhat opintojaksotiedot poistetaan 
EXAMista
• Suosittelemme, että elokuun alusta alkaen sähköiset tentit kytketään 

EXAM-järjestelmässä opintojaksotason sijasta toteutuksiin

• Arviointitietojen vienti –integraation osalta arvio on, että 
käyttöönotto on mahdollista lokakuussa 2022
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https://intra.tuni.fi/content/news/40554


Mikä EXAM-tentin luomisessa muuttuu?

• TUNI EXAM -järjestelmään on viety 
manuaalisesti kerran vuodessa kaikkien 
opintojaksojen tiedot (koodi, nimi ym.)

• EXAM-tentti mahdollista kytkeä 
toteutukseen

• Tammikuun 2023 alusta alkaen kaikki 
EXAM-tentit kytkettävä toteutukseen
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• EXAM-tentti on kytketty opintojaksoon

• Uusia opintojaksotietoja ei 
enää viedä EXAMiin

• Toteutustiedot 
siirtyvät automaattisesti EXAMiin



Uuden tentin kytkeminen toteutukseen
1. Kirjaudu EXAM-järjestelmään Tuni-tunnuksella.

2. Paina Uusi tentti -painiketta, jonka löydät Työpöytä-sivun oikeasta yläkulmasta.

3. Valitse tentin tyyppi ja paina Luo uusi -painiketta.

4. Käytä Opintojakson koodi -hakukenttää. Hae toteutusta opintojakson koodilla ja valitse
vaihtoehdoista oikea toteutus.

5. Valitse suoritustyyppi ja arviointiasteikko.

6. Tarkista muut Perustiedot-sivun asetukset ja paina Tallenna-painiketta.
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Toteutustietojen haku
• EXAM-järjestelmässä toteutuksen nimi muodustuu seuraavasti: "opintojakson nimi", 

"toteutuksen nimi", "toteutuksen käynnissäoloaika". Nimen perusteella erotat toteutukset
opintojaksoista ja mahdollisista muista saman opintojakson toteutuksista.
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Opintojakso

Toteutus

Jos järjestelmästä löytyy useampi saman 

niminen toteutus, erotat ne toisistaan 

toteutuksen käynnissäoloajan tai 

toteutuksen tunnisteen perusteella. 

Vertaa EXAM-järjestelmässä näkyvää 

otm-alkuista tunnistetta siihen, joka 

näkyy selaimen osoitekentässä, kun olet 

kirjautuneena Sisuun ja avannut sieltä 

kyseisen toteutuksen.



Huomioita
• Perustapauksessa sähköisellä

tentillä on Sisussa oma arviointikohde (Tentti) ja toteutus (Akvaariotentti).

• Suositus on, että uudelle toteutukselle luodaan EXAMissa uusi tentti.

• Voit hyödyntää Tentin kopiointi -toimintoa, kun luot tenttiä.

• Jos tentti on jo julkaistu, mutta siihen ei vielä ole opiskelijoiden varauksia, voit muuttaa
opintojakson toteutukseksi tentin Perustiedot-sivulla.

• EXAMista löydät käynnissä olevat ja tulevaisuudessa alkavat toteutukset. Päättyneitä
toteutuksia ei löydy.

• Tentin voi kytkeä EXAMissa vain yhteen toteutukseen, mutta toteutukseen voi olla 
kytkettynä useampia EXAM-tenttejä.
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https://wiki.eduuni.fi/display/CSCEXAM/EXAM+Tentin+kopiointi


Arviointitietojen kirjaus Sisuun
• Arviointitietojen kirjaus Sisuun tapahtuu vielä toistaiseksi manuaalisesti tai vaihtoehtoisesti

arviointitiedot voi viedä Sisuun niin sanottuna massavientinä CSV-tiedoston avulla.

• Arviointitietojen vienti -integraation käyttöönoton myötä edellisten lisäksi on mahdollista
luoda EXAM-tentti niin, että opiskelijoiden arviointitiedot siirtyvät automaattisesti EXAMista
Sisuun.
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https://sites.tuni.fi/exam/arviointitietojen-kirjaus/


Automaattinen arviointitietojen kirjaus
• EXAM-tentti tulee olla kytkettynä opintojaksotason sijasta toteutukseen.

• Suoritustyypiksi on valittava Kokonaissuoritus, jolla tarkoitetaan tässä yhteydessä
toteutuksen kokonaissuoritusta.

• Valitse arvosana-asteikoksi sama, joka on käytössä arviointikohteella.

• Opintopisteiden laajuus täytyy olla sama kuin arviointikohteella.

• Kun arviointi lukitaan EXAMissa (Tallenna ja lukitse –painike), siirtyvät arviointitiedot
automaattisesti EXAM-järjestelmästä Sisu-opintotietojärjestelmään toteutuksen Arviointi-
sivulle vahvistettavaksi.

• Mahdollisesta virhetilanteesta, jossa arviointitieto ei siirtynyt, lähetetään sähköpostitse 
viesti tentaattorille.

• Jos ei halua, että arviointitiedot siirtyvät automaattisesti Sisuun:
• Tentin suoritustyypiksi valitaan EXAMissa ”Osasuoritus”

• Vaihtoehtona on, että tenttisuoritusta arvioitaessa arvosanaksi valitaan ”Ei arviointia”
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Kiitos!

TUNI EXAM –kotisivu:

https://sites.tuni.fi/exam/

Kysymykset ja palaute:

exam@tuni.fi
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Ihminen
ratkaisee.


