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UUSINTA- JA KOROTUSTENTIT 

Uusinta- ja korotustenttien päivämäärät, ajat ja koulutuksen omat ohjeet löytyvät: 

www.hamk.fi -> Opiskelu -> Opiskelijalle -> Ilmoittautuminen: Valitse oma koulutuksesi oikealta:    

Tenttitilaisuudessa voi uusia hylättyä arviointia koko moduulista tai moduulin osasta. Uusintaan voi 
ilmoittautua vain kaksi kertaa. Jokaisessa uusinnassa voi tehdä maksimissaan kaksi tenttiä. Edellytyksenä 
ilmoittautumiselle on hylätty (HYL) arvosana rekisterissä. Tenttitilaisuudessa voi korottaa numeerisesti 
arvioitua moduulia tai moduulin osaa yhden kerran.  

Uusintatenttiin ilmoittautuminen:  

pakki.hamk.fi -> Uusinta ja korotustentit 

 

 

 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumisen voi peruuttaa Pakissa ilmoittautumisaikana. Ilmoita 
opettajallesi sekä tenttivastaavalle, mikäli olet estynyt saapumasta tenttiin ja ilmoittautumisaika on jo 
umpeutunut (esimerkiksi äkilliset sairaustapaukset). Jos et ilmoita esteestä, menetät tenttikerran. 

Tentin peruminen ilmoittautumisaikana onnistuu Pakissa hopsin tentit-välilehden kautta: 

 

 

Tenttitilaisuuksiin ilmoittaudutaan PAKISSA Uusinta- ja korotustentit –toiminnon 

kautta. Tenttiin ilmoittautuminen päättyy 14 vrk ennen tenttitilaisuutta.  
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Tenttivastaavat: 

Epäselvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tenttivastaaviin. 

Hoitotyö Forssa Tiia Tuorila tiia.tuorila@hamk.fi,                                                                                                       
varahenkilö Leena Lampinen leena.lampinen@hamk.fi  

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (Rakennusmestari, Insinööri) Kirsi Napola kirsi.napola@hamk.fi , 
varahenkilö Niina Kovanen niina.kovanen@hamk.fi  

Construction engineering Kirsi Napola kirsi.napola@hamk.fi ,                                                                                   
varahenkilö Anu Virtanen anu.virtanen@hamk.fi  

 

Tenttiin ei voi ilmoittautua, jos 

• lukukausi-ilmoittautuminen on tekemättä 

• hylätty arvosana puuttuu (uusintatentit) tai kokonaisarvosana puuttuu (korotustentit)  

• tentin ilmoittautumisaika ei ole meneillään 

HUOM! Jos ohjelma ei löydä tenttiä, johon olet ilmoittautumassa, ota yhteyttä opinnon 
vastuuopettajaan  

 

Uusintatenttejä voi hakea pakissa tenttihaku –toiminnolla (hakuehtona voi käyttää päivämäärää, 

opintojaksototeutusta, opintoa, koulutusohjelmaa, opettajaa tai toimipistettä) 

 

• Voit myös klikata ”HAE” ja listalle tulee kaikki tenttitilaisuudet, joihin on ilmoittautumisaika menossa 

• Tenttiin ilmoittaudutaan ”Ilmoittaudu” – painikkeen kautta                   
-> tämän jälkeen aukeaa ikkuna, jossa valitset oman koulutuksesi toimipisteen. Tentin voi suorittaa 
vain omassa toimipisteessä.  

• Voit tarvittaessa kertoa lisätietoja kohdassa erityistarpeista, esim. tarvitsemasi lisäaika tentissä.  

• Ilmoittautumisen tila on nähtävissä rivin eteen tulevasta kuvakkeesta  
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Näet Pakissa hopsin tentit -välilehdellä kaikki tentit, joihin 
olet ilmoittautunut. 

Klikkaamalla tentin nimeä, näet tarkempia tietoja. Tiedoissa 
ilmenee mm. erityistarpeet, joita olet kirjoittanut tenttiin 
ilmoittautuessa.  

Täältä näet myös tenttitilaan liittyvät tiedot. 

Lisätiedot kohdassa on tentaattorin mahdollisesti kirjaamia 
lisätietoja.  

Yleisiä ohjeita tenttitilaisuudesta 

• Saavu tenttitilaisuuteen hyvissä ajoin (tenttiin ei voi saapua 
yli 30 minuuttia myöhässä)  

• Ota mukaasi vain kirjoitusvälineet tai muu opettajan ilmoittama varustus 

• Erityisjärjestelyistä pitää sopia tenttivastaavan kanssa etukäteen 

• Saat omat tenttikysymyksesi tullessasi tenttitilaan 

• Tentti alkaa, kun valvoja antaa luvan aloittaa. Valvoja ilmoittaa tilaisuuden alussa tentin 
päättymisajan. Uusintatenttitilaisuus kestää 3 tuntia sen aloittamisesta.  

• Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua tentin alkamisesta 

Vilppi tentissä 

• Jos opiskelija syyllistyy vilppiin, hänet poistetaan tilaisuudesta välittömästi ja suoritus hylätään 
• Vilpiksi voidaan tulkita esimerkiksi kielletty aineisto tentissä, toisen tenttijän vastauksen 

kopioiminen, puhelimen käyttö kesken tentin, keskustelu tai yhteistyö tentin aikana 

Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan, henkilöllisyys tarkistetaan jättäessäsi tenttisuorituksen 
valvojalle. 

Tentti arvioidaan kahden viikon kuluessa tentistä. 

 

 

 


