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Valtiotieteellinen tiedekunta 



Tiedekuntatentit 

 Valtiotieteellisessä tiedekunnassa paljon 

tiedekuntatenttejä 

 etenkin sivuaineopiskelijoille 

 tentit lauantaisin 9-13  

 tenttisaleina keskustan isot salit 

 tentissä ei saa käyttää muistiinpanoja tai keskustella 

vieruskaverin kanssa 

 tentti kirjoitetaan paperille kynää ja paperia käyttäen 
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Valtiotieteellisen tiedekunnan 

verkkotenttipilotti  

 Raportti Uudistusta tiedekuntatentteihin 

 Verkkotenttipilotti aloitettiin syksyllä 2009 

 

 Verkkotentin idea 

 Lauantaisin 10.15-14.15  

 Moodle –ympäristössä, tentintekopaikan voi valita vapaasti 

 Ei kontrollointia, kirjautuminen yliopiston käyttäjätunnuksella 

 Soveltavat tenttikysymykset 

 Tenttiin vastatessa saa käyttää kirjoja, muistiinpanoja, 

internettiä (ja kaveria) 
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http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opkeh/uudistusta_tentteihin.pdf


Miksi avoimien kirjojen verkkotentti? 

 Muisti vapautuu ulkoa oppimisen aiheuttamasta 

kuormituksesta 

 Asiantuntijatyön työelämävalmiuksen oppiminen 

 Kysymykset vaativat luetun aineiston soveltamista, ei vain 

sen referoimista 

 Treenataan tieteellistä argumentointia  

 Lähdeviitteiden vaatimisella treenataan viittauskäytäntöjä 
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Verkkotentin hyviä puolia 

 verkkotentit kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmalla  

 opiskelija voi hyödyntää tekstinkäsittelyn ominaisuuksia, 

kuten leikkaa – ja liimaa toimintoja.  

 opettajan näkökannalta tekstin luettavuus paranee ja näin 

voidaan myös saada tentin tarkastamisessa ajansäästöjä 

 verkkotentti ei ole paikkaan sidottua 

 näin säästytään tilakustannuksilta 
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Verkkotenttiprosessi 

 opiskelija ilmoittautuu weboodissa 10 päivää ennen tenttiä  

 virkailija ottaa listan verkkotenttiin ilmoittautuneista ja 

lähettää sen tentaattorille  

 virkailija luo verkkotenttialueen Moodleen  

 tenttiviikon maanantaina virkailija lähettää opiskelijoille 

kutsun tenttialueelle 

 opiskelijat voivat tutustua tenttialueeseen, ohjeisiin ja 

harjoitella vastauksen palautusta 

 torstaina tentaattori lähettää tenttikysymykset 

sähköpostitse virkailijalle, jotka virkailija lisää tenttialueelle 
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Prosessi jatkuu … 

 tenttikysymykset avautuvat tenttialueella automaattisesti  

lauantaina klo 10.15 

 verkkotentti sulkeutuu automaattisesti klo 14.15, jonka 

jälkeen opiskelijat eivät voi palauttaa vastauksiaan 

Moodleen 

 verkkotentin aikana puhelintuki 

 verkkotentin jälkeen tentaattori lukee opiskelijoiden 

vastaukset Moodlesta ja voi halutessaan antaa kirjallista 

palautetta opiskelijalle 

 

 Esimerkki tenttialueesta 
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https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=9647


Verkkotentit lukuvuonna 2012-2013 

 Kehitysmaatutkimus 

 5 tenttiä  

 Sosiaalipsykologia 

 12 tenttiä 

 Viestintä  

 3 tenttiä 

 Sosiaalityö  

 1 tentti 

 Tiedekunta 

 1 tentti 
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Soveltavien kysymyksien tekemisen taito 

 Tentaattorit ovat vapaaehtoisia! 

 Kysymyksen pitää olla 

 Sopivan soveltava 

 Siihen pitää voida vastata 4 tunnissa 

 Vastausta ei voi löytää internetistä 

 Suomen kieli auttaa internetin kanssa 

 

 Tentaattoreilla ei yleensä ongelmia kysymysten teossa 

 

 Apuna voi käyttää seuraavaa tenttikysymyspakettia 
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Palautekyselyt 

 Palautekyselyt lukuvuosittain toukokuussa  

 Lukuvuonna 2012-2013 tehtiin palautekysely syksyn 

osalta jo helmikuussa 2013 

 Kysely lähetettiin 357:lle opiskelijalle, vastaajia 51 

 palautekyselylomake 

 

 Kysymyksiä  

 Tentti-ilmoittautumisesta, alueesta, ohjeista 

 Tenttiajankohdasta 

 valmistautumisen määrästä, laadusta, erilaisuudesta 

 Kysymyksen laatu, vastauksen kirjoittamisen aika, laatu, 

erilaisuus 

 Oppimisesta 
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https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40860/lomake.html


Tenttipäivä 

16.8.2013 11 



16.8.2013 12 



Valmistautuminen 

 Tiedekuntatenttiin täytyy lukea pikkuasioitakin siltä 

varalta, että niistä kysytään. Silloin aikaa kuluu enemmän 

nippelitiedon pänttäämiseen. Verkkotenttiin en lukenut 

koko kirjaa, mutta panostin enemmän kokonaisuuksien 

hahmottamiseen ja siihen, että osaisin soveltaa niihin 

liittyvää tietoa verkkotentissä, joka on soveltavampi kuin 

tavallinen tentti. Verkkotenttiin opiskeleminen oli 

henkilökohtaisempaa ja innovatiivisempaa. 

 

 Kaikkea nippelitietoa ei tarvinnut opetella ulkoa. Ero ei 

kuitenkaan ollut suuri, sillä kyllä kirjallisuus oli kuitenkin 

etukäteen luettava ja hyvät muistiinpanot tehtävä. 
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Vastaamisen erilaisuus 

 Erilaista, koska sai kirjoittaa koneella, joka nopeutti 

jonnin verran työtä. Toisaalta koen, että vapaa internetin 

käyttö hankaloittaa vastaamista, koska informaatiota on 

aivan liikaa käytössä. 

 

 Kysymykset olivat aivan eri tyylisiä kuin perinteisessä 

tentissä. Tietoja ei voinut vain "oksentaa" paperille, vaan 

soveltavissa kysymyksissä piti käyttää omaa päätä ja 

pohdintaa. Tietenkin materiaalin jatkuva 

käyttömahdollisuus toi erilaisuutta tentin suorittamiseen. 

Tenttitilanne oli myös rauhallisempi, kun sen pystyi 

tekemään lökövaatteissa kotisohvalta ja käydä 

esimerkiksi vessassa ja syödä samalla kun tarve oli. 
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Oppiminen tentin aikana ja stressin 

väheneminen 

 Merkittävin ero tiedekuntatentteihin oli se, että opin paljon 

itse tenttitilanteessa. Rajatussa ajassa soveltavan 

esseen kirjoittaminen auttoi tehokkaasti 

työskentelemään tarvittavan tiedon jäsentämiseksi ja 

koin, että opin aiheesta paljonkin samalla. 

Tiedekuntatentti perustuu mielestäni asioiden ulkoa 

muistamiseen, ja muistamisen tarve aiheuttaa stressiä. 
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Oppiminen ja asiantuntijana kehittyminen 

 kysymys oli (mahtavan!) soveltava ja tuntui, että luettu 

kirjallisuus tenttiin vastatessa ja kysyttyjä asioita 

pohtiessa "lopullisesti" naksahti aivoissa kohdilleen - 

eli tenttiin vastaaminen oli hienosti "opettava" kokemus 

eikä vain luetun suoltamista paperille. 

 

 Tentin aikainen aiheen pohtiminen materiaalin avulla 

auttoi enemmän omaa oppimistani kuin perinteinen 

tentti. 

 

 Työelämälähtöisempää ja soveltampaa. Tuntui 

"asiantuntijamaisemmalta", kuin tietoja olisi oikeasti 

päässyt soveltamaan oikeaan elämään 
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Uudenlainen palautemahdollisuus 

 

 Verkkotenteissä on loistavaa se, että ainakin itse olen 

saanut jokaisesta verkkotentistä takaisin opettajan 

kommentoiman version. Eli siis omat vastaukseni on 

lähetetty minulle kommentoituna takaisin - mikä oli hyvää, 

mitä vastauksesta puuttui, mitä olen käsittänyt väärin, jne. 

Ainakaan omassa pääaineessani emme koskaan käy 

tenttejä jälkikäteen läpi, saamme vain arvosanan, mikä on 

hieman harmillista. 
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Kehitteillä 

 Ohjeistus opiskelijoille, miten valmistautua tenttiin 

 Etukäteislukemisen merkitys 

 Plagiointisivuihin tutustuminen 

 Verkkotentin palautuksen harjoittelu 

 Muistiinpanojen tekeminen  

 Rento tenttipaikka 

 Ohjeistus opettajille soveltavien tenttikysymysten 

tekemisestä 

 Vastausten arviontimatriisi jokaiseen tenttiin 

 Vastausten Urgund -tarkistus 
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