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OHJE MASSATENTTIÄ SUORITTAVALLE OPISKELIJALLE 

 

1. Tarkista tentin viimeinen ilmoittautumispäivä Pepistä. Ilmoittaudu tenttiin Pepissä seitsemän (7) kalenteripäivää 
ennen tenttiä. Jos myöhästyt ilmoittautumisesta, voit olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan, ja neuvotella 
hänen kanssaan, onko tenttiin mahdollista ilmoittautua myöhässä. Huomaa, että opettajalla ei ole velvollisuutta 
hyväksyä myöhässä ilmoittautuneita opiskelijoita tenttiin. 

2. Saavu paikalle ajoissa, viimeistään 10 minuuttia ennen tentin alkua. Tenttisaliin ei pääse enää 30 minuutin kuluttua 
tentin alkamisesta. 

3. Tentin kesto on kolme tuntia. Tentin aloitusaika, sallittu poistumisaika ja tentin päättymisaika ilmoitetaan tenttisalin 
taululla. Tentistä voi poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta.  

4. Tenttisalissa on varattu paikka ainoastaan opiskelijoille, jotka ovat ilmoittautuneet ajoissa Pepissä. Jos et ole 
ilmoittautunut tenttiin ajoissa, voi olla, että tenttisalissa ei ole tilaa sinulle.  

5. Jätä ulkovaatteet naulakkoon ja laukku säilytyslokeroon salin ulkopuolelle tai salin reunoille. Suljetut mobiililaitteet ja 
rannekellot tulee jättää laukkuun tai takin taskuun. Omien muistiinpanojen ja suttupapereiden tuonti saliin on 
kielletty.  

6. Tenttisaliin ei saa tuoda eväitä, mutta voit ottaa mukaasi tekstittömän, läpinäkyvän vesipullon. Eväitä koskevasta 
rajoituksesta voidaan poiketa terveydellisistä syistä (esim. diabetes). Tällaisessa tapauksessa tutustu ”Saavutettavuus 
opinnoissa” -ohjeeseen ja hanki opintopsykologilta suositus henkilökohtaisista opetusjärjestelyistä. Näytä suositus 
tentin valvojille tenttiin mennessäsi.  

7. Istumapaikalla mukana saa olla ainoastaan opiskelijakortti tai henkilöllisyystodistus, kirjoitusvälineet ja muut 
kyseisessä tentissä sallitut apuvälineet (esim. laskin). Kynäkotelo ei ole sallittu. Huom! Tyhjennä myös laskimen muisti 
ennen tenttiä (laskimia tarkistetaan pistokokein).  

8. Kysymys- ja vastauspaperit on asetettu joko rivien päihin ensimmäiselle paikalle tai ne noudetaan salin edestä. Ota 
pinosta kysymyspaperi ja vastauspapereita (max 2) ja siirry istumaan ohjeiden mukaisesti. Kysymyksiä ei saa katsoa, 
eikä papereihin saa kirjoittaa mitään, ennenkuin valvojat ilmoittavat tentin alkaneeksi.  

9. Opiskelijat istuvat joka toiselle paikalle tentinvalvojien antamien ohjeiden mukaisesti.  

10. Tenttisalissa vallitsee ehdoton hiljaisuus. Kommunikointi muiden tenttijöiden kanssa on kielletty ja se tulkitaan vilpiksi, 
jonka perusteella suorituksesi voidaan hylätä. Pääsääntöisesti tenttivilppi tai valvojien ohjeiden rikkomus johtaa tentin 
arvostelematta jättämiseen ja suorituksen hylkäämiseen.  

11. Opiskelijalla on rajoitettu mahdollisuus päästä käymään WC:ssä. Voit pyytää WC-käyntiä viittaamalla ja kertomalla 
asiasi valvojalle. Tentin valvoja saattaa opiskelijan WC:hen ja käynnin jälkeen saattaa hänet takaisin paikalleen. WC-
käynnin aikana saliin jäänyt valvoja ei ota vastaan muiden opiskelijoiden tenttivastauksia. Tentin viimeisen tunnin 
aikana ei sallita WC-käyntejä. Mikäli tentissä on vain yksi valvoja, tentin aikana ei sallita lainkaan WC-käyntejä.  

12. Täytä tenttivastauspaperiin (ja tenttilomakkeelle) pyydetyt tiedot (nimi, opiskelijanumero tai henkilötunnus, 
opintojakson nimi sekä päivämäärä). Huolehdi, että kirjoitat nimesi kaikkiin papereihin, joissa on tenttivastauksiasi.  

13. Palauta tenttilomake ja tenttivastauspaperi(t) valvojalle ennen kuin poistut tenttisalista, vaikka et olisi vastannut 
tenttikysymyksiin. Näytä tentin valvojalle opiskelijakortti (tai mobiiliopiskelijakortti kännykästä) tai 
henkilöllisyystodistus (passi, kuvallinen henkilöllisyystodistus tai kuvallinen KELA-kortti). Valvoja merkitsee 
osallistumisesi tenttipöytäkirjaan (tentin osallistujalistaan). Myös käyttämättömät (puhtaat) tenttivastauspaperit ja 
suttupaperit palautetaan valvojille. Ruksaa suttupapereille tekemäsi muistiinpanot selkeästi yli, jotta ne eivät sekoitu 
varsinaisiin tenttivastauksiin.  

MUISTA, ETTÄ TENTTIVILPPI ON VAKAVA RIKE! 
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