
Sähkökatkojen vaikutus sähköiseen tenttimiseen 

Sähkökatkon aikana Turun yliopiston kampuksilla ei ole mahdollista suorittaa Exam-tenttejä. Alta 
löydät ohjeet, miten sinun tulee toimia, jos EXAM-tenttisi estyy tai keskeytyy ennalta ilmoitetun 
tai suunnittelemattoman sähkökatkon takia. 

Jos Turun yliopiston tenttivierailutilaan on tiedossa sähkökatkos, ilmoitetaan siitä mahdollisimman 
pian katkon ajalle tentin varanneiden opiskelijoiden kotikorkeakoululle. Kotikorkeakoulu pystyy 
ilmoittamaan katkosta opiskelijalle sähköpostilla. 

EXAM-tentin suorittaminen 

 Jos tenttisi estyy tai tenttiaikasi tulisi lyhenemään sähkökatkon takia, siirrä tenttivaraus 
toiseen ajankohtaan ennen tenttiajan alkamista. Kirjaudu EXAM-järjestelmään ja tee 
varaukseen muutos Ilmoittautumiset-sivulla (kynäkuvake). 

 Jos tenttisi estyy sähkökatkon takia etkä ehdi perua tai muuttaa varausta, voit tehdä uuden 
tenttivarauksen kun edellinen tenttivarauksesi on päättynyt. Perumaton tenttivaraus ei 
vaikuta suorituskertojen määrään. 

 Jos tenttisi on estynyt sähkökatkon takia, mutta et saa varattua uutta tenttiaikaa, koska 
tenttiperiodi on päättynyt, ota yhteyttä tentaattoriin ja kerro tapahtuneesta. Tentaattorilla 
on mahdollisuus pidentää tenttiperiodia tai toteuttaa tentti henkilökohtaisena tenttinä. 

 Jos tenttisi keskeytyy äkillisen sähkökatkon takia, poistu tenttitilasta rauhallisesti ja ota 
yhteyttä tentaattoriin ja tee ilmoitus tentin keskeytymisestä. EXAM-järjestelmä palauttaa 
automaattisesti tenttiajan päätyttyä järjestelmään katkoon mennessä tallentuneet 
tenttivastaukset ja vastaukseen liitetyt tiedostot. Tentaattorin kanssa on mahdollista 
keskustella tentin uusimisesta tai esim. siitä, onko tapahtunut mahdollista ottaa huomioon 
tenttisuorituksen arvioinnissa. 

  

EXAM-tilojen käyttö  

 EXAM-tilasta on poistuttava viimeistään 15 min ennen ennalta ilmoitetun sähkökatkon 
alkamista turvallisen siirtymisen mahdollistamiseksi. Ota tämän huomioon suorittaessasi 
tenttiä EXAM-tilassa sellaisena päivänä, jolloin kampuksella on ennalta ilmoitettu 
sähkökatko.  

 Myös äkillisen sähkökatkon sattuessa tilasta tulee poistua rauhallisesti.  
 Tiloista ja rakennuksista poistuminen on aina mahdollista, vaikka sähköinen kulunvalvonta ja 

sähkölukot eivät toimisi. Älä käytä hissiä sähkökatkojen riskin ollessa kohonnut, katkon aikana hissit 

pysähtyvät. Ota henkilökohtaiset tavarat mukaan. Pimeänä aikana hätäpoistumisteillä 
olevat valot ohjaavat ulos.  

 Erityistenttitilan Pub 418 käyttöä rajoitetaan ennalta tiedossa olevan sähkökatkon takia. 
Tila suljetaan tuntia ennen tiedossa olevan sähkökatkon alkamista ja mahdollisesti 
tilassa olevat tenttivaraukset perutaan. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ec16bd2e-cb44-4d84-8c1e-afb01740dfeb?displayId=Fin1570292


 Sähkökatkon jälkeen varaudu siihen, että sinun on ehkä käynnistettävä Exam-tenttikone 
uudelleen koneen virtapainikkeesta. Sähkökatkon jälkeen on myös mahdollista, että joudut 
aloittamaan tenttisi myöhässä. 

 
Lisätietoja sähkökatkotilanteisiin liittyen: turvallisuus@utu.fi 

EXAM-järjestelmään liittyvissä asioissa lähetä viestiä: exam@utu.fi 
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