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Teemoja
• Korkeakoulujen välinen koulutus- ja opetusyhteistyö
• Alakohtainen kehittäminen (tietojenkäsittelytieteet)
• Oppimateriaalit (ks. verkostot)
• Oppimisalustat/-ympäristöt 4.12 (TIM), 11.12.2020 

(Aplus), 12.2.2021 (Ville)
• Yhteinen opintotarjonta, tarjonnan esittäminen
• Oppimisanalytiikka 26.2.2021
• Yhteiset tietojärjestelmät 

(vertaisarviointi 29.1.2021)
• Erilliset tietojärjestelmät ja niiden yhteentoimivuus
• Automaattinen arviointi ja palaute (tulossa 25.3.)
• Sähköinen tenttiminen
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Aihe: Tietorakenteet ja 
algoritmit: automaattisesti 
tarkastettavat tehtävät
Aika: 25.3. klo 12-14
Paikka: Zoom



Sähköinen 
tenttiminen

• Suuret kurssit, suuri määrä 
tenttijöitä

• Ohjelmointitehtävät
• Automaattinen arviointi
• Välitön palaute
• Tentti, perinteinen tentti, salitentti, 

etävalvottu tentti, Exam-tentti, 
kotitentti

• koe, näyttökoe, kuulustelu



Juho Pekkinen: Applying Lean Startup Methodology to Develop an Electronic Examination System

Salitentti

Jatkuva
arviointi

Kotitentti

Webinaari pe 19.3. 
klo 13.15–14.30, 

Paikasta 
riippumaton EXAM-

omakonetentti
e-exam.fi/webinaarit/



Eliisa Väkevä, Tampereen yliopisto



A+ tentti Exam-luokassa

• Ilmoittautuminen ja 
tenttiajan varaus

• Tentin valvonta
• Tehtävien arpominen 

opiskelijoille
– käytössä olevien 

tenttikysymysten valinta
• Tenttiympäristö
+ PyCharm ohjelmointiin

• Tehtävänannot ja jaettavat tiedostot
• Tehtävien palautus
• Tehtävien automaattinen tarkistaminen
• Tehtävien arvostelu (ihmissilmin lopuksi)
- Palomuurin takana erillinen palvelin, pääsy vain Exam-luokan koneilta          

(tai ssh-proxy tentin arvostelijoille)



Sanna Suoranta, Aalto-yliopisto



A+ tentti Exam-luokassa

• Ilmoittautuminen ja 
tenttiajan varaus

• Tentin valvonta
• Tehtävien arpominen 

opiskelijoille
– käytössä olevien 

tenttikysymysten valinta
• Tenttiympäristö
+ PyCharm ohjelmointiin

• Tehtävänannot ja jaettavat tiedostot
• Tehtävien palautus
• Tehtävien automaattinen tarkistaminen
• Tehtävien arvostelu (ihmissilmin lopuksi)
- Palomuurin takana erillinen palvelin, pääsy vain Exam-luokan koneilta          

(tai ssh-proxy tentin arvostelijoille)



Vesa Lappalainen, Jyväskylän yliopisto



Miksi olette siirtyneet sähköisiin 
tentteihin ja pääsykokeisiin?

• Ilmoittautuminen ja 
tenttiajan varaus

• Tentin valvonta
• Tehtävien arpominen 

opiskelijoille
– käytössä olevien 

tenttikysymysten valinta

• Tenttiympäristö
+ PyCharm ohjelmointiin

• Tehtävänannot ja jaettavat tiedostot
• Tehtävien palautus
• Tehtävien automaattinen tarkistaminen
• Tehtävien arvostelu (ihmissilmin lopuksi)
- Palomuurin takana erillinen palvelin, pääsy vain Exam-luokan koneilta          

(tai ssh-proxy tentin arvostelijoille)



Mittaako sähköinen tentti paremmin 
osaamista kuin perinteinen? 

paperitentti?

Kuva: Ono Kosuki, Pexels



Miten sähköisten tenttien 
järjestäminen on vaikuttanut omaan 

työhön tai työkuormaan?



Entä opiskelijoiden näkökulma?



Kiitos 
osallistumisesta!

• Tallennus päättyy
• Vastaamme vielä 

yleisökysymyksiin

Kuva: Olya Kobruseva, Pexels


