
7 .Ten t t i v i e ra i l usop imuksen  j a t ko
Yhteiskäyttöisten tenttitilojen kustannustenjaosta pitää sopimuksen mukaan päättää 30.6.2021 
mennessä (Tenttivierailusopimuksen kohta 8)

”Yhteiskäyttöisten tenttitilojen käyttäminen on opiskelijoille maksutonta. Yhteiskäyttöisten tenttitilojen käytöstä ei peritä
maksuja korkeakoulujen välillä 31.12.2021 saakka.
EXAM-tenttivierailujärjestelmään liittyneet korkeakoulut arvioivat ennen aikajakson päättymistä, siirrytäänkö 
yhteiskäyttöisten tenttitilojen käytössä kustannusten hyvittämiseen korkeakoulujen välillä ja /tai opiskelijoilta 
tenttijärjestelyistä perittäviin maksuihin.
Päätös asiasta tehdään EXAM-johtoryhmässä 30.6.2021 mennessä.
Jatkossa maksuista päätetään tarvittaessa, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan 6kk päätöksestä. Poiketen kohdan 10 
Sopimuksen voimassaolo ja irtisanoutuminen irtisanoutumisen voimaantulosta, maksujen muuttuessa irtisanomisaika on 
6kk.”

• Tenttivierailun sekä tenttivierailusopimuksen päättymisen tilannetta esitelty verkostoille 
(Synergiaryhmä, KOOTuki, OHA-forum) ja tulossa vielä Arenen koulutusvaliokunta ja AMK-OHA.

• Seuraavat diat verkostoesityksestä: tenttivierailutilastot 2020, epäsuhdat tenttivierailumäärissä sekä 
työvaliokunnan pohtimat jatkovaihtoehdot.
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Tenttvierailuverkostoon kuuluvat korkeakoulut Kaikki EXAM-
tenttisuoritukset  
(omat opiskelijat)

Lähteneet 
tenttivierailijat

Tulleet 
tenttivierailijat

Mistä vierailijat tulleet? 
(3–4 korkeakoulua, josta eniten vierailijoita)

Helsingin yliopisto 6662 58 721 UTU: 326, UEF: 128, TAU: 98

Itä-Suomen yliopisto 5770 215 99 UTU: 36, JAMK: 18, TAU: 14

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2750 87 87 UEF: 15, OAMK: 14, UTU: 10

Jyväskylän yliopisto 2513 137 163 UEF: 33, LY: 19, TAU: 10

Karelia ammattikorkeakoulu 1519 6 7 JAMK: 3, JY: 2, OAMK & UEF: 1

LAB-ammattikorkeakoulu 2840 36 32 VY: 9, UEF: 8, LY: 7

Lapin yliopisto 1919 411 78 OAMK: 15, OY: 14, UEF & UTU: 11

LUT-yliopisto 3378 34 20 VY: 6, UEF: 5, UTU: 3

Oulun ammattikorkeakoulu & Oulun yliopisto
(yhteinen EXAM 8/2020 alkaen) 

7000 
(arvio)

180/179 239/205 LY: 116, UEF: 51, UTU: 19

Satakunnan ammattikorkeakoulu 7191 155 89 VY: 18, UTU: 15, LY: 11

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1713 21 15 TAU: 5, UEF: 4, LY: 2

Tampereen yliopisto 20328 269 437 VY: 84, UTU: 81, UEF: 74

Turun yliopisto 28045 471 510 SAMK: 99, LY: 94, UEF: 79, VY: 73

Vaasan yliopisto 3581 275 99 UTU: 21, TAU: 16, LY: 15, OAMK: 13

15 korkeakoulua n. 96 000 suoritusta n. 2500 tenttivierailua

Te n t t i v i e r a i l u t i l a s t o t  2 0 2 0 Lähde: EXAM-käyttötilastojen yhteenveto 2020
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Epäsuhdat  ten t t i v ie ra i lumäär issä
• Painetta tenttivierailuun erityisesti pääkaupunkiseudulla 

• Yli 12-kertainen määrä tulevia vierailijoita verrattuna lähteviin
• Pääkaupunkiseudulta ainoastaan HY mukana tenttivierailuverkostossa
• Tarjolla vierailijoille 6 paikkaa (koronan vuoksi rajoitettu 3 paikkaan).
• Koko tarjottu kapasiteetti käytössä 2020 ja tarvetta olisi ollut 

suuremmalle määrälle koneita
• Tenttivierailuun liittyen HY:ltä tiedusteltu:

• Miksi tenttikoneita ei ole enempää saatavilla?
• Järjestättekö minulle ylimääräisen tenttikoneen haluamani aikana, koska...



Etenemisva ih toehto ja
Vaihtoehto 1
• Jatketaan kuten tällä hetkellä voimassaolevassa sopimuksessa
•Pääkaupunkiseudun korkeakoulut eivät ole tulossa mukaan 
•Pk-seudun korkeakouluilla ei suurta tarvetta vierailuille muissa 
korkeakouluissa, ei resursseja vierailujen mahdollistamiseen

Vaihtoehto 2
•Selvitetään sopiva kustannusmalli
•Selvitetään korkeakoulujen sitoutuminen ehdotettuun malliin



Vaihtoehto 3
•Selvitetään mahdollisuus perustaa pääkaupunkiseudulle 
kansallinen tenttitila

•Tila olisi kaikkien sopimukseen osallistuvien käytössä. Tilassa 
riittävä konekapasiteetti ja mahdollisimman pitkät aukioloajat. 

•Mahdollisesti myös riittävä kapasiteetti Avointen yliopistojen 
käyttöön sekä mahdollisuus erityistenttijärjestelyihin ja 
valvottuihin omakonetentteihin

•Haasteet: vaatii paljon selvitystä ja korkeakoulujen sitoutumista 
rahoitukseen ja toimintaan

•EXAM-konsortio pohtii vaihtoehtoja ja selvityksen tekemistä, 
mikä vaatii selvityshenkilön ja resursseja



Ehdo tus  sop imuksen  j a t kam ises ta

• Työvaliokunta ehdottaa että sopimusta jatketaan vuodella 31.12.2022 asti ja päätös 
kustannusten hyvittämisestä/tenttijärjestelyistä perittävistä maksuista 30.6.2022 
mennessä.

• Syitä:
• Covid-19 poikkeustila vaikuttanut käyttöön, kehittämiseen ja pilotin arviointiin.
• Tenttitilojen yhteiskäytön kustannustenjaon valmistelu kesken: verkostokierrokset 

käynnissä maalis-huhtikuussa, jatkoaikana kehitetään ratkaisu tenttivierailujen 
epäsuhtaan

• Sopimuksen ensimmäinen allekirjoituskierros vielä kesken.
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