
Opiskelijaneuvonta - ja opintotukipalvelut 14. kesäkuuta 2010 

Ohjeistus tenttien erityisjärjestelyistä  

 

 

Opiskelijaneuvonta tarjoaa vammaisille opiskelijoille tenttien erityisjärjestelyitä tilanteissa, joissa 

opiskelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua tiedekunnan tai laitoksen normaaliin tenttiin tai 

valintakokeeseen. 

Tentti-ilmoittautumiskäytännöt ovat vaihdelleet eri tentinjärjestäjien välillä. Näillä ohjeilla 

selvennetään opiskelijaneuvonnan ja tenttijärjestäjän välistä tehtävänjakoa ja vastuita sekä tehdään 

toiminnasta läpinäkyvää ja helposti saavutettavaa kaikille erityisjärjestelyjä tarvitseville Helsingin 

yliopiston opiskelijoille. 

Opiskelijaneuvonnan tarjoamat tenttien erityisjärjestelypalvelut 

- Kolme esteetöntä huonetta, joihin voidaan sijoittaa yhtä aikaa 3–5 henkilöä opiskelijoiden 

erityistarpeista riippuen 

- Tentin valvonta (jos tiedekunta/laitos ei valvo itse) virka-aikana 8–16.15 paikan 

päällä/kameravalvonnalla. Muina aikoina tentinjärjestäjä huolehtii valvonnasta. 

- Apuvälineet, joita hankitaan tarvittaessa tenttijöiden käyttöön 

- Kolme kannettavaa tietokonetta tiedekunnille ja laitoksille, joilla ei ole koneita tenttijöiden 

käyttöön. Kannettavat voi varata ja noutaa opiskelijaneuvonnasta.  

- Palvelusähköposti vammaisneuvonta@helsinki.fi vammaisille opiskelijoille ja 

tiedekunnille/laitoksille  

 

Ohjeet 1.8.2010 alkaen 

1. Tenttiin ilmoittautuminen 

 Opiskelija ilmoittautuu tenttiin, kuten muutkin tiedekunnan ja laitoksen opiskelijat, 

ja ilmoittaa samalla tentinjärjestäjälle tarvitsevansa erityisjärjestelyjä 

tenttitilaisuudessa 

 Tentinjärjestäjä 

1. ehdottaa ensisijaisesti normaalitentistä poikkeavaa suoritustapaa 

esim. essee, verkkotentti laitoksen/tiedekunnan käytäntöjen 

mukaisesti  

2. tarkistaa, että opiskelijalla on erityisjärjestelyihin oikeuttava 

lääkärintodistus tai muu selvitys 

 Tentinjärjestäjä ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskelijaneuvonnan asiakaspalveluun 

(vammaisneuvonta@helsinki.fi) viimeistään viikkoa ennen tenttitilaisuutta 

tarvittavien erityisjärjestelyjen hoitamiseksi (opiskelijaneuvonnan tarjoamat 

erityisjärjestelypalvelut ks. yllä) 

i. ottaessaan yhteyttä opiskelijaneuvontaan tenttijärjestäjä ilmoittaa 

seuraavat asiat  

1. opiskelijan tiedot 

mailto:vammaisneuvonta@helsinki.fi


Opiskelijaneuvonta - ja opintotukipalvelut 14. kesäkuuta 2010 

2. tenttiaika ja päivämäärä  

a. aika jolloin saa poistua/kuinka paljon voi myöhästyä 

3. tarvitaanko valvontaa vai valvooko tentin järjestävä organisaatio itse 

4. tentinjärjestäjän yhteyshenkilö 

5. tenttikysymysten toimituspäivämäärä ja tapa, jos tenttijärjestäjä ei 

itse valvo tilaisuutta 

6. saako tentissä olla mukana esim. laskin 

7. tenttivastausten palautustapa, jos tenttijärjestäjä ei itse valvo 

tilaisuutta 

8. opiskelijan tarvitsemat erityisjärjestelyt/apuvälineet 

2. Tenttitilaisuus 

 Opiskelija toimii tenttitilaisuudessa tiedekunnan tai laitoksen ohjeistuksen 

mukaisesti 

 Tentinjärjestäjä tiedottaa opiskelijaa seuraavista asioista: 

i. opiskelija saapuu päärakennuksen opiskelijaneuvontaan ajoissa 

1. Opiskelijaneuvonta- ja opintotukipalvelut 

Fabianinkatu 33, 1 krs. 

ii. opiskelija ei voi osallistua tenttiin, jos hän myöhästyy enemmän kuin 

tiedekunnan/laitoksen ohjeistuksessa sallittu. Tällöin opiskelijaneuvonta 

merkitsee koepapereihin opiskelijan saapumisajan 

 Tentinjärjestäjä ilmoittaa tentin peruuntumisesta opiskelijaneuvontaan edellisenä 

arkipäivänä kello 16.15 mennessä. 

 Opiskelijaneuvonta palauttaa tenttikysymykset ja vastaukset sovitun mukaisesti. 

 

Erityisjärjestelyihin liittyvää tietoa Almassa: https://alma.helsinki.fi/doclink/56747 


