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Verkkotenttien valvonta Zoomilla  
  
Kun Moodlen verkkotenttejä valvotaan Zoomilla, opiskelijan pitää jakaa tietokoneen 
näyttönsä, niin että valvoja näkee sekä opiskelijan että Moodle tentin. Lisäksi opiskelijan 
edellytetään käyttävän kameraa ja mikrofonia tentin ajan ja tarkistavan ennen tenttiä, 
että yhteydet toimivat. Opiskelijaa ei voi velvoittaa käyttämään lisäkameroita tentissä. 
Opettaja valvoo tenttiä etäyhteydellä, tentin tallennus ei ole sallittua. Etätentin valvonta 
Zoomin avulla vertautuu normaaliin tenttitilanteeseen kampuksella. Tentin valvonta 
Moodlessa Zoomin avulla on eri kuin EXAM-tentit.   
Opiskelija kirjautuu Moodleen hänelle lähetetyn HAKA-kirjautumisen avulla. Tentin 
valvoja voi tarvittaessa pyytää tenttijää todentamaan henkilöllisyytensä. Asian suhteen 
kannattaa käyttää harkintaa. Jos henkilöllisyyden tarkistus on välttämätöntä, se tulee 
vaatia kaikilta tenttiin osallistuvilta. Mikäli henkilöllisyyden todistaminen vaaditaan, siitä 
pitää ilmoittaa etukäteen ja kertoa osallistujille, että siihen ei liity tallennusta.   
Tässä ohjeessa on huomioitu tietosuoja, yksityisyydensuoja ja periaatteet tarvittavien 
teknisten laitteiden käytölle, jotta opiskelujan opinnot etenevät vallitsevassa tilanteessa. 
Tämä ohje soveltuu 10 henkilön samanaikaiseen tenttimiseen.  
  
Opiskelijan ohje verkkotenttiin Zoom-valvonnalla  
  

1. Ilmoittaudu tenttiin sinulle lähetettyjen ohjeiden mukaan.  
2. Varmista, että kamera-, mikrofoni ja tietokoneyhteydet toimivat.  
3. Tentti avautuu ajastuksen mukaan, valmistaudu tarvittaessa todistamaan 
henkilöllisyytesi.  
4. Avaa tentti ja lue huolellisesti tarkemmat tenttiohjeet.  
5. Avaa Zoom linkki, joka on lähetetty sinulle ohjeiden mukana ja odota 
valvojalta mahdollisia lisäohjeita.  
6. Avaa ääni ja video yhteys ja jaa näyttösi valvojaa varten Zoomissa.  
7. Aloita tentti, kun olet saanut siihen luvan.  
8. Varmista, että olet tallentanut vastauksesi.   
9. Kun olet valmis, sulje tentti ja palauta vastauksesi sinulle annettujen ohjeiden 
mukaan.  
10. Kun olet palauttanut tentin, voit sulkea Zoom-yhteyden.  
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Monitoring an online exam via Zoom   
   
When monitoring an online exam in Moodle with Zoom, a student is required to share 
his/her computer screen, so the supervisor can see both the student and the Moodle 
exam. In addition to this, a student can be expected to use camera and microphone 
during the exam and make sure of connections before the exam. A student cannot be 
expected to use additional cameras in the exam. The teacher monitors the exam using 
live connection, recording the exam situation is not allowed. Supervising the online exam 
via Zoom is contrasted with a normal exam situation on campus. Supervision of Moodle 
exam via Zoom is different from EXAM examinations.    
The student logs into Moodle with HAKA-login s/he has been given. The supervisor of 
the exam can ask, if necessary, the examinees to prove their identity. However, 
consideration and discretion should be used in these cases. If there is a need to prove 
examinee’s identity, all examinees’ identity attending the exam must be checked. If 
identity check is required, it must be noted beforehand, and tell the examinees there 
won´t be any recording.    
In this instruction, data protection, privacy protection and principles of required technical 
equipment has been observed in order for the examinees to advance their studies in this 
situation. This instruction is applicable to simultaneous exams for ten persons.   
   
   
Instructions for students of Moodle exams monitored via Zoom   
   

1. Enroll to the exam using the instructions you have been given.   
2. Check that camera, microphone and internet connections are in working 
condition   
3. The exam opens on a scheduled time, be prepared to verify your identity if 
required.   
4. Open the exam and read carefully the detailed instructions for the exam.   
5. Click the Zoom link given to you in the instructions and wait for more 
instructions from the supervisor if necessary.   
6. Open voice and video connection and share your screen in Zoom to the 
supervisor.   
7.  Start the exam, when you have received the permission.   
8. Check that you have saved your answers.    
9. When you are ready, finish the exam and hand it in following the instructions 
you have been given.   
10.  After you have handed in the exam, you can close the Zoom session.   

 


