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Perusasetusten aikaikkunat: 

 

- Ilmoittautuessa tarkistaa opintojakson suorituspäivämäärän (reporting date). Jos 

suorituspäivämäärä puuttuu (0-arviointi), tarkistaa arviointipäivämäärän (assessment date) 

perusasetusten mukaisesti. 

o Ilmoittautuminen tenteille onnistuu vain, jos päivämäärä on perusasetusten aikaikkunan 

rajoissa. 

o Poikkeuksena välikokeet, joissa opintojaksolla ei ole arviointia sekä kaikille osoitetut tentit 

niiden osalta, joilla ei ole arvosanaa tai opintoa ollenkaan HOPSissa. 

 

Tenttivaihtoehdot 

 
 

 

Opintojaksototeutus: (ei sallittu kaikille) 
- Opiskelija voi ilmoittautua opintojaksototeutus -tenttiin, jos on osallistujana ko. toteutuksella ja 

opintojakson 

o arviointi = 0 -> uusintatentti  

▪ näkyy opiskelijalle minulle osoitetuissa uusintatenteissä 

o arviointi = 1-4 -> korotustentti  

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana 

- Opiskelija ei pysty ilmoittautumaan, jos  

o opintojaksolla arviointi 5 tai S (= HYV)  

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa haun 

o opintojaksolla ei ole arviointia 

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa haun 

- Opiskelija pystyy perumaan ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana 
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Opintojakso: (ei sallittu kaikille) 
- Opintojakso –tenttiin voivat ilmoittautua opiskelijat, jotka ovat ko. opintojakson jollakin 

toteutuksella tai opintojakso on opiskelijan HOPSissa ja opintojakson 

o arviointi = 0 -> uusintatentti  

▪ näkyy opiskelijalle minulle osoitetuissa uusintatenteissä 

o arviointi = 1-4 -> korotustentti  

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana 

- opiskelija ei pysty ilmoittautumaan, jos  

o opintojaksolla arviointi 5 tai S (= HYV)  

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa haun 

o opintojaksolla ei ole arviointia 

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa haun 

- Opiskelija pystyy perumaan ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana 

Muu: 
- Opiskelija ei pysty missään tilanteessa ilmoittautumaan tenttiin vaan opettajan/pääkäyttäjän on 

lisättävä ilmoittautumiset 

- Kun opiskelija on lisätty tenttiin, tentti näkyy HOPSin Tentit –välilehdellä Ilmoittautumiset –

näkymässä ja Kaikki tentit –näkymässä 

- Opiskelija pystyy perumaan tentti-ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana 

Opintojaksototeutus – Välikoe (Toteutuksen osan tentti): 
- Opiskelijan on oltava ko. toteutuksella osallistujana, että voi ilmoittautua 

- Opintojaksolla ei ole arviointia  

o opiskelija voi ilmoittautua -> muu tentti, ei tarkista osien arviointeja 

▪ näkyy opiskelijalle minulle osoitetuissa välikokeissa (toteutuksen osan tenteissä) 

- Opintojaksolla arviointi 0  

o opiskelija voi ilmoittautua -> uusintatentti, ei tarkista osien arviointeja 

▪ näkyy opiskelijalle minulle osoitetuissa välikokeissa (toteutuksen osan tenteissä) 

- Opintojaksolla arviointi 1-4 

o opiskelija voi ilmoittautua -> korotustentti, ei tarkista osien arviointeja 

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana 

- Opintojaksolla arviointi 5 tai S (=HYV) 

o opiskelija ei voi ilmoittautua 

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa haun 

- Opiskelija pystyy perumaan ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana 

Opintojakso – Välikoe (Toteutuksen osan tentti): 
- Opiskelijan on oltava ko. opintojakson jollakin toteutuksella osallistujana tai opintojakso pitää olla 

HOPSissa, että voi ilmoittautua 

- Opintojaksolla ei ole arviointia  

o opiskelija voi ilmoittautua -> muu tentti, ei tarkista osien arviointeja 

▪ näkyy opiskelijalle minulle osoitetuissa välikokeissa (toteutuksen osan tenteissä) 

- Opintojaksolla arviointi 0  

o opiskelija voi ilmoittautua -> uusintatentti, ei tarkista osien arviointeja 

▪ näkyy opiskelijalle minulle osoitetuissa välikokeissa (toteutuksen osan tenteissä) 

- Opintojaksolla arviointi 1-4  

o opiskelija voi ilmoittautua -> korotustentti, ei tarkista osien arviointeja 

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana  



Tenttivaihtoehdot ja niiden toiminnallisuudet 

hannele.husa@tamk.fi 

- Opintojaksolla arviointi 5 tai S (=HYV) 

o opiskelija ei voi ilmoittautua 

▪ näkyy opiskelijalle kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa haun 

- Opiskelija pystyy perumaan ilmoittautumisen ilmoittautumisaikana 

 

Ilmoittautuminen on sallittu myös toteutuksen ulkopuolisille opiskelijoille (sallittu kaikille): 
- Opintojaksototeutus –tentti 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella, mutta opintojaksolla ei ole arviointia 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana -> muu 

tentti 

o opiskelijalla on toteutuksella ja opintojakson arviointi = 0 

▪ voi ilmoittautua, näkyy minulle osoitetuissa uusintatenteissä 

▪ voi ilmoittautua saman opintojakson toiselle toteutukselle, näkyy kaikissa tenteissä 

muuna tenttinä 

o opiskelija on toteutuksella ja opintojakson arviointi = 1-4 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana 

▪ voi ilmoittautua saman opintojakson toiselle toteutukselle, näkyy kaikissa tenteissä 

muuna tenttinä 

o opiskelija on toteutuksella ja opintojakson arviointi = 5 tai S (HYV) 

▪ ei voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa 

haun 

o opiskelija ei ole toteutuksella, mutta opintojakso on HOPSissa ilman arviointia 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

 

- Opintojakso –tentti 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella tai opintojakso on HOPSissa, mutta 

opintojaksolla ei ole arviointia 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana -> muu 

tentti 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella tai opintojakso on HOPSissa ja 

opintojakson arviointi = 0 

▪ voi ilmoittautua, näkyy minulle osoitetuissa uusintatenteissä 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella tai opintojakso on HOPSissa ja 

opintojakson arviointi = 1-4 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä aktiivisena ilmoittautumisaikana 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella tai opintojakso on HOPSissa ja 

opintojakson arviointi = 5 tai S (HYV) 

▪ ei voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

o opiskelija ei ole toteutuksella, mutta opintojakso on HOPSissa ilman arviointia 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

 

- Opintojaksototeutuksen välikokeen tentti 

o opintojaksoa ei ole opiskelijan HOPSissa 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

o opiskelija ei ole toteutuksella, mutta opintojakso on HOPSissa 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella 
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▪ voi ilmoittautua, näkyy minulle osoitetuissa välikokeissa (toteutuksen osan 

tenteissä) 

o opintojaksosta on arviointi 5 tai S (HYV) 

▪ ei voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa 

haun 

 

- Opintojakson välikokeen tentti 

o opintojaksoa ei ole opiskelijan HOPSissa 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

o opiskelija ei ole toteutuksella, mutta opintojakso on HOPSissa 

▪ voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä, kun tekee minkä tahansa haun 

o opiskelija on jollakin opintojakson toteutuksella 

▪ voi ilmoittautua, näkyy minulle osoitetuissa välikokeissa (toteutuksen osan 

tenteissä) 

o opintojaksosta on arviointi 5 tai S (HYV) 

▪ ei voi ilmoittautua, näkyy kaikissa tenteissä harmaana, kun tekee minkä tahansa 

haun 

 

Suorituskertojen (ilmoittautumiskertojen) laskenta 
- opiskelija on opintojakson toteutuksella 

o ilmoittautuminen ensin opintojaksototeutustenttiin, seuraavana tenttipäivänä saman 

toteutuksen tenttiin 

▪ laskee suorituskertoja toteutuskohtaisesti -> 2. ilmoittautumiskerta 

o ilmoittautuminen ensin opintojaksotenttiin, seuraavana tenttipäivänä saman opintojakson 

opintojaksotenttiin 

▪ laskee suorituskertoja opintojaksokohtaisesti -> 2.ilmoittautumiskerta 

o ilmoittautuminen ensin opintojaksototeutustenttiin, seuraavana tenttipäivänä saman 

opintojakson opintojaksotenttiin 

▪ laskee suorituskertoja opintojaksokohtaisesti -> 2. ilmoittautumiskerta 

o ilmoittautuminen ensin opintojaksotenttiin, seuraavana tenttipäivänä saman opintojakson 

opintojaksototeutustenttiin 

▪ laskee suorituskertoja tenttikertakohtaisesti 

▪ ilmoittautuminen opintojaksotenttiin -> 1.ilmoittautumiskerta 

▪ ilmoittautuminen seuraavana tenttipäivänä opintojaksototeutustenttiin -> 

1.ilmoittautumiskerta 

- opiskelija ei ole toteutuksella, opintojakso arvioitu suoraan HOPSiin 

o laskee suorituksia opintojaksokohtaisesti 

o pystyy ilmoittautumaan kaikille sallittuun opintojaksototeutustenttiin, 

opintojaksototeutustentillä ilmoittautumiskerta 1, opintojaksotentissä 3 

 

Yhteenveto 
- Jos opiskelija on osallistuja toteutuksella 

o voi ilmoittautua sekä opintojaksototeutus että opintojakso -tenttiin tai niiden välikokeisiin 

(toteutuksen osien tentteihin) 

▪ opintojaksototeutus- ja opintojakso –tentteihin, jos arvosana = 0-4 
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▪ välikokeisiin voi ilmoittautua, vaikka opintojaksolla ei ole arviointia tai arvosana = 

0-4 

▪ ei voi ilmoittautua, jos arvosana = 5 tai S (HYV) 

o ei voi ilmoittautua saman opintojakson toiselle toteutukselle, ellei tentti ole sallittu kaikille 

o jos opintojaksosta/-toteutuksesta on tehty tentti, joka on sallittu kaikille 

▪ voi ilmoittautua kaikkiin tentteihin, paitsi jos arvosana = 5 tai S (HYV) 

- Jos opiskelija ei ole toteutuksella, mutta opintojakso on hopsissa  

o voi ilmoittautua opintojakso –tenttiin, jos arviointi 0-4 tai se on sallittu kaikille 

o voi ilmoittautua opintojakso –tentille tehtyyn välikokeeseen (toteutuksen osan tenttiin), 

vaikka opintojaksolla ei ole arviointia tai arvosana = 0-4 

o voi ilmoittautua opintojaksototeutus –tenttiin vain, jos se on sallittu kaikille 

o ei voi ilmoittautua, jos arvosana = 5 tai S (HYV) 

o jos opintojaksosta/-toteutuksesta on tehty tentti, joka on sallittu kaikille 

▪ voi ilmoittautua kaikkiin tentteihin, paitsi jos arvosana = 5 tai S (HYV) 

- Jos opintojaksoa ei ole opiskelijan hopsissa 

o pystyy ilmoittautumaan tentteihin (myös välikoe) vain, jos ne on sallittu kaikille 

- Kun tentti luodaan vaihtoehdolla ”Muu”, opiskelija ei voi ilmoittautua tenttiin vaan 

ilmoittautumiset lisätään opettajan/pääkäyttäjän toimesta 

 


