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• Konsortiotyönä kehitetty sähköisen 
tentin järjestelmä, käytössä 28 
korkeakoulussa

• Tentti suoritetaan kameravalvotussa 
tenttiakvaariossa etukäteen 
varatulla tietokoneella

• V. 2018-2019 vaihteessa exam-
järjestelmässä otetaan käyttöön 
yhteistentti-toiminnallisuus, joka 
mahdollistaa tenttimisen yli 
korkeakoulurajojen

• Sähköisen tentin tenttiaika 2h 55min 
(aiemmin 6 tuntia)

Mikä ?



• Ei käsialan tulkintaongelmia
• Jokaista tenttiä ei tarvitse välttämättä laatia erikseen

• Mahdollisuus esim. kysymyspankin luomiseen
• Tarkastaminen entistä joustavampaa

• Molemmat tentaattorit voivat tarkastaa tentin samanaikaisesti, myös eri 
yliopistoissa

• Automaattisen arvioinnin mahdollisuus, mahdollisuus luoda myös 
monivalinta-/aukkotehtäviä

• Tehokkaat muistutusviestit
• Palautteen antaminen tentistä on mahdollista, kommunikointi 

järjestelmän sisällä myös tentaattoreiden kesken
• Kaikki tieto liikkuu sähköisesti – ei papereiden 

postittamista/skannaamista

Mitä hyötyä tentaattorille?



• Ajallisesti joustava tenttiminen
• Ei käsin kirjoittamista, essee-vastauksen muokkaaminen 

helpompaa
• Rauhallinen tenttiympäristö
• Tenttien tarkastus nopeutuu, tieto tentin suorittamisesta kulkee 

nopeammin (pilottitentissä tarkastusaika 3 viikkoa)
• Esteetön tenttiminen, erityistarpeiden huomioiminen
• Palautteen saaminen tentistä mahdollista
• Tenttien tasaisempi jakautuminen helpottaa tenttikirjojen 

saatavuutta
• Opiskelijaliikkuvuuden tukeminen, tenttien suorittaminen eri 

kaupungeissa mahdollista (v. 2019 syksyllä)

Mitä hyötyä erikoistuvalle?



• 1. exam-pilotti (3 erikoisalaa) 04.12.2018
• Viimeinen kuuden tunnin salitentti 08.02.2019
• Yhteistentin exam-pilotti (yleislääketiede) 08.03.2019
• Kaikkien erikoisalojen 1. exam-tentti 24.04.-07.05.2019
• Kaikkien erikoisalojen 2. exam-tentti 07.10.-18.10.2019

Missä aikataulussa?



Tenttiaika ti 23.4. ke 24.4. to 25.4. pe 26.4.

klo 8-11
Akuuttilääketiede, 
endokrinologia, 
foniatria, fysiatria 

Kliiniset alat (EL):  farmakologia ja 
lääkehoito; fysiologia ja 
isotooppilääketiede; hematologia; 
kemia; mikrobiologia; 
neurofysiologia; 

Reumatologia, 
sydän- ja 
rintaelinkirurgia, 
syöpätaudit

Nuorisopsykiatria, 
oikeuslääketiede, 
oikeuspsykiatria, 
patologia/esseet, 
radiologia 1/esseet

klo 11-14

Gastroenterologia, 
gastroenterologinen
kirurgia, ihotaudit ja 
allergologia

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, 
käsikirurgia, lastenkirurgia

Urologia, 
verisuonikirurgia, 
yleiskirurgia

Patologia/preparaatit, 
ortopedia ja 
traumatologia, 
radiologia/kuvat

klo 14-17

Infektiosairaudet, 
kardiologia, 
keuhkosairaudet ja 
allergologia

Lastenneurologia, 
lastenpsykiatria, lastentaudit, 
liikuntalääketiede

Nefrologia, 
neurokirurgia, 
neurologia

Ensimmäinen kaikkien erikoisalojen exam-tenttikierros 23.4.-7.5.



Tenttiaika ma 29.4. to 2.5. pe 3.5. ma 6.5. ti 7.5. 

klo 8-11

Hampaiston oikomishoito, 
hammaslääketieteellinen 
diagnostiikka: suupatologia; 
suuradiologia; suun 
mikrobiologia

Sairaalakemistit, 
sairaalafyysikot, 
sairaalamikrobiologit, 
terveydenhuolto
(EL ja EHL)

Psykiatria Yleislääketiede

klo 11-14

Suu- ja leukakirurgia
(EL ja EHL),
kliininen hammashoito: 
kariologia ja endodontia; 
lasten hammashoito; 
parodontologia; protetiikka ja 
purentafysiologia

Lisäkoulutusohjelmat Silmätaudit Anestesiologia 
ja tehohoito Työterveyshuolto

klo 14-17 Perinnöllisyyslääketiede, 
plastiikkakirurgia Sisätaudit Geriatria Naistentaudit ja 

synnytykset

Exam-ohjevideo erikoistuvalle
Ohjeita ja lisätietoa kuulusteluista

https://echo360.org.uk/media/c0c22146-58db-45cb-a40b-8a986fabd400/public
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/ammatillinen-jatkokoulutus/valtakunnallinen-kuulustelu


Kiitos!
Kysymyksiä, kommentteja?
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