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YleistäYleistä
Lukujärjestyksen voi hakea kolmella eri tavalla

• opiskelijaryhmien perusteella, jolloin lukkariin kootaan kaikki varaukset, joissa valittu ryhmä
on mukana

• toteutusten perusteella, jolloin lukkariin kootaan kaikki valittujen toteutusten varaukset
• yhdistämällä lukkariin sekä ryhmiä että toteutuksia.

Lukujärjestykseen haluttavat tiedot haetaan Haku-välilehdellä.

1. Ryhmän lukujärjestyksen haku
2. Toteutusten lukujärjestysten haku
3. Hakutuloslistat
4. Opintokori, johon lisätyt kohteet näytetään lukujärjestyksessä

 Jos et löydä haluamaasi ryhmää Lukkarikoneesta, sille ei ole tehty yhtään julkista
varausta.
Jos et löydä haluamaasi toteutusta lukkarikoneesta, sitä ei ole vielä julkaistu.
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Lukujärjestyksen haku opiskelijaryhmänLukujärjestyksen haku opiskelijaryhmän
perusteellaperusteella
1. Haku-välilehdellä kirjoita haluamasi ryhmän tunnus vasemman reunan Ryhmän kalenteri -

alueen Ryhmä-kenttään.
• Kirjoita hakusanaksi vähintään kolme merkkiä ryhmän tunnuksesta. Merkit voivat olla

mistä tahansa kohtaa merkkijonoa (ts. niiden ei tarvitse olla tunnuksen alusta ja esim.
"sos" hakee kaikki ryhmät, joiden tunnuksessa jossain kohtaa on merkkijono "sos").

2. Klikkaa Hae
• Jos hakusanaa vastaavia ryhmiä on vain yksi, Lukkarikone siirtyy suoraan

lukujärjestysnäkymään. Mikäli haluat lisätä lukujärjestykseen kohteita, palaa takaisin
Haku-välilehdelle ja valitse lisää ryhmiä ja/tai toteutuksia.

• Jos hakusanaa vastaavia ryhmiä on useita, hakutulokset näytetään Haku-välilehden
tuloslistassa.

3. Valitse haluamasi ryhmä lukujärjestykseen klikkaamalla sen nimen edessä olevaa Lisää
koriin -kuvaketta. Ryhmä siirtyy sivun vasemmassa alakulmassa olevaan opintokoriin.

4. Mikäli haluat lisätä lukujärjestykseen muita ryhmiä tai yksittäisiä toteutuksia, toista haku ja
valitse haluamasi kohteet.

5. Poista tarvittaessa ryhmiä lukujärjestyksestä klikkaamalla opintokorissa ryhmän nimen
edessä olevaa rastia.

6. Kun olet valmis, siirry tarkastelemaan lukujärjestystä joko klikkaamalla Lukujärjestykseen
opintokorin alapuolella tai valitsemalla Lukujärjestys-välilehti sivun yläosasta.

 Opiskelijaryhmän perusteella haetussa lukkarissa näkyvät kaikki ne varaukset, joihin
valittu ryhmä on liitetty.
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Lukujärjestyksen haku toteutuksen perusteellaLukujärjestyksen haku toteutuksen perusteella
1. Haku-välilehdellä kirjoita haluamasi toteutuksen hakusana vasemman reunan Hae

toteutuksia -alueen Hakusana-kenttään.
• Voit hakea joko toteutuksen nimellä tai tunnuksella, opettajan nimellä tai ryhmän

tunnuksella. Valitse hakutapa Haku-kentästä.
• Jos haluat, voit rajoittaa hakua määrittelemällä haettavaksi vain tiettynä aikana toteutuvia

toteutuksia. Valitse OJT aktiivisena välillä ja anna päivämäärät, joiden välisenä aikana
menossa olevia opintoja haluat hakea.

• Kirjoita hakusanaksi vähintään kolme merkkiä. Merkit voivat olla mistä tahansa kohtaa
merkkijonoa (ts. niiden ei tarvitse olla esim. nimen tai tunnuksen alusta). Jos et ole varma
koko hakusanasta, voit käyttää *-merkkiä (esim. "orien*tio" hakee sekä "orientaatio" että
"orientation" sanat sisältäviä toteutuksia).

2. Klikkaa Hae
• Hakutuloksissa näytetään hakusanaa vastaavat toteutukset.
• Hakutuloksissa näytetään kerrallaan enintään 100 hakutulosta. Tarkenna listaa

tarvittaessa hakutulosten yläpuolella olevien suodatusvalikkojen avulla (ks. kuvassa kohta
1): Ohjelma (eli koulutus), Toimipiste, Tyyppi (ei käytössä), Opetuskieli tai Opinto
alkamassa (eli toteutuslukukausi).

3. Valitse haluamasi toteutus lukujärjestykseen klikkaamalla sen nimen edessä olevaa Lisää
koriin -kuvaketta (ks. kuvassa kohta 2). Toteutus siirtyy sivun vasemmassa alakulmassa
olevaan opintokoriin.
• Voit siirtää kaikki tuloslistan toteutukset opintokoriin kerralla klikkaamalla tuloslistan

otsikkorivillä olevaa Lisää koriin -kuvaketta (ks. kuvassa kohta 3). Huomaa, että toiminto
siirtää koriin vain hakutuloslistalla näkyvät toteutukset (eli yhden sivun kerrallaan).

• Mikäli rivin alussa näkyy pieni kolmio, toteutuksella on pienryhmiin jaettua opetusta (ks.
kuvassa kohta 4). Klikkaamalla kolmiota saat näkyviin pienryhmäkohtaiset toteutukset.
Mikäli jo tiedät mihin pienryhmään kuulut, voit lisätä lukujärjestykseen kaikille yhteisten
tuntien lisäksi vain haluamasi pienryhmän varaukset klikkaamalla koko toteutuksen Lisää
koriin -kuvakkeen sijasta ao. pienryhmän kuvaketta.

4. Mikäli haluat lisätä lukujärjestykseen muita toteutuksia tai kokonaisia ryhmiä, toista haku ja
valitse haluamasi kohteet.

5. Poista tarvittaessa toteutuksia lukujärjestyksestä klikkaamalla opintokorissa toteutuksen
nimen edessä olevaa rastia.

6. Siirry tarkastelemaan lukujärjestystä joko klikkaamalla Lukujärjestykseen opintokorin
alapuolella tai valitsemalla Lukujärjestys-välilehti sivun yläosasta.
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 Klikkaa hakutuloslistassa toteutuksen nimeä, niin näet ko. toteutusta koskevia
lisätietoja.
Klikkaa Lisää koriin -kuvakkeen ja toteutuksen nimen välissä olevaa Lista-kuvaketta,
niin voit tarkastella toteutukselle tehtyjä varauksia pop-up-ikkunassa ennen kuin lisäät
toteutuksen lukujärjestykseen.

Kun haet toteutuksia ryhmän tunnuksella, hakutuloslista näyttää myös kaikki muut
varaukset, joihin ko. ryhmä on kiinnitetty. Voit valita näitä lukujärjestykseen joko kaikki
kerralla tai yksittäin poimien.

 Lista-kuvake Lisää koriin -kuvakkeen ja toteutuksen nimen välissä kertoo, että
toteutukselle löytyy vähintään yksi varaus järjestelmästä. Jos tätä kuvaketta ei näy,
varauksia ei vielä ole, eikä kyseiselle toteutukselle voi tehdä lukujärjestystä.
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Lukujärjestysten tarkasteluLukujärjestysten tarkastelu
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YleistäYleistä
Lukujärjestykset-välilehdellä voit

• tarkastella haetuille kohteille tehtyjä varauksia,
• muokata lukujärjestyksessä näkyviä varauksia ja
• mm. tulostaa lukujärjestyksen.

Varauksia voi tarkastella kahdella tavalla: perinteisessä viikkokalenterissa ja varauslistana.
Valitse haluamasi näkymä Lukujärjestykset-välilehden yläosasta.

Kalenterinäkymä

Kalenterinäkymässä varaukset näytetään perinteisessä viikkokalenterissa, yksi viikko kerrallaan.

Valitse näytettävä viikko joko välilehden vasemman yläkulman kalenterityökalulla tai selaamalla
viikko kerrallaan eteen- ja taaksepäin.
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Listanäkymä

Listanäkymässä varaukset näytetään luettelossa.

Valitse yhdellä sivulla näytettävien varausten määrä listan yläpuolelta valikosta (1). Mikäli kaikki
varaukset eivät näy yhdellä sivulla pääset listan alapuolelta siirtymään sivulta toiselle (2).
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Ilman kirjautumista käytettävissä olevatIlman kirjautumista käytettävissä olevat
toiminnottoiminnot

Varauksen lisätietojen tarkastelu

Varauksen lisätietojen tarkastelu on käytettävissä vain kalenterinäkymässä.

Klikkaamalla varauslaatikkoa näet varauksen tarkemmat tiedot. Opintoihin liittyen varauksen
lisätiedoissa löytyvät ajan, paikan ja opintojen nimen lisäksi perustiedot toteutuksesta ja suora
linkki toteutussuunnitelmaan (1) (otetaan käyttöön kevään 2018 aikana).

Mikäli varaus on usean toteutuksen yhteinen, kunkin toteutuksen tietoja pääsee
tarkastelemaan klikkaamalla toteutusten tunnusta listalta (2).

Toteutuksen muiden varausten hakeminen

Toteutuksen muiden varausten haku on käytettävissä vain kalenterinäkymässä.

Voit hakea luettelon tietyn toteutuksen kaikista julkaistuista varauksista klikkaamalla
varauslaatikon oikeassa yläkulmassa olevaa lista-kuvaketta. Voit valita listassa näkyvien
varausten määrän ja rajata siinä näkyviä varauksia samoin kuin lukujärjestyksen listanäkymässä
yleensä.
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Varausten haun rajaaminen

Varausten haun rajaaminen on käytettävissä vain listanäkymässä (ja katseltaessa kaikkia tietyn
toteutuksen varauksia kalenterinäkymän kautta).

Voit suodattaa varauslistalta tietyt varaukset antamalla haluamasi hakusanan listan yläpuolella
olevassa hakukentässä. Voit hakea varauksen aiheen, opintojakson tunnuksen ja lehtorin nimen
perusteella.

Yksittäisten varausten piilottaminen lukujärjestyksestä

Voit piilottaa lukujärjestyksestä sellaiset varaukset, joita et syystä tai toisesta tarvitse omassa
kalenterissasi:

• klikkaa kalenterinäkymässä varauslaatikon oikeassa yläkulmassa olevaa piilota-kuvaketta (1).
• klikkaa listanäkymässä varauksen rivin alusta piilota-kuvaketta (2).
• valitse varauksen lisätietoikkunan oikeasta yläkulmasta Piilota varaus (3).
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Piilotetut varaukset saa uudelleen näkyviin valitsemalla Lukujärjestykset-välilehden oikeasta
yläkulmasta Piilotetut varaukset ja valitsemalla palautettavaksi halutut varaukset Näytä-
sarakkeessa.
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 Käytä listanäkymää hakeaksesi piilotettavat varaukset helposti haluamallasi
hakusanalla.

 Jos piilottamiisi varauksiin tehdään muutoksia, et näe niitä lukujärjestyksessäsi. Muista
siis piilottaa vain sellaiset varaukset, joista olet varma, ettet tarvitse niitä lukkarissasi.

Lukujärjestyksen tulostaminen

Lukujärjestyksen voi tulostaa sekä kalenterinäkymässä että listanäkymässä valitsemalla Tulosta
Lukujärjestys-välilehden oikeasta yläkulmasta.

Kalenterinäkymässä lukujärjestys tulostetaan viikko kerrallaan, listanäkymässä tulostuvat kaikki
listassa näkyvät varaukset.

Lukujärjestyksen kopioiminen leikepöydälle tai tiedostoon

Lukujärjestyksen kopioiminen leikepöydälle tai tiedostoon on käytettävissä vain listanäkymässä.

TULOSSA KEVÄÄN 2018 aikana.
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Lukujärjestyslinkin hakeminen

Saat suoran linkin rakentamaasi lukujärjestykseen klikkaamalla ao. kuvaketta Lukujärjestys-
välilehden yläosassa. Voit tallentaa linkin esim. selaimen kirjanmerkkeihin tai kännykän
aloitusnäytölle, jolloin pääset aina suoraan ajantasaiseen lukujärjestykseen helposti yhdellä
klikkauksella.

Huom: Mikäli kopioit linkin tekstinä, varmista, että kopioit koko linkin tekstin.

 Suora lukujärjestyslinkki tuo aina ajantasaiseen, päivittyvään lukujärjestysnäkymään,
joten sitä kannattaa suosia kopioimisen ja tulostamisen sijasta.
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Lukkarikoneen asetukset jaLukkarikoneen asetukset ja
erityistoiminnoterityistoiminnot
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Kirjautuminen LukkarikoneeseenKirjautuminen Lukkarikoneeseen
Lukkarikoneen asetusten muuttaminen ja erityistoimintojen käyttäminen edellyttää
järjestelmään kirjautumista.

Kirjaudu Lukkarikoneeseen klikkaamalla selaimen oikeasta yläkulmasta Kirjaudu sisään.
Lukkarikoneeseen kirjaudutaan omalla Diakin käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
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Kirjautumisen jälkeen käytettävissä olevatKirjautumisen jälkeen käytettävissä olevat
toiminnottoiminnot

Lukujärjestyksen oletusnäkymän valinta

Asetukset-välilehdellä voit valita, mitä näkymää lukujärjestysten tarkastelussa lähtökohtaisesti
käytetään. Voit aina halutessasi vaihtaa näkymää Lukujärjestykset-välilehdellä.

Lukujärjestyksessä näkyvien tietojen muokkaaminen

Asetukset-välilehdellä voit valita, mitä tietoja lukujärjestyksessä näytetään. Riippumatta
valinnoista kaikki tiedot näytetään aina kalenterinäkymässä varauksen lisätiedoissa, mutta
huomaathan, että listanäkymässä tässä piilottettuja tietoja ei enää saa näkyviin.
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Lukkarikoneen automaattinen lukujärjestys

Lukkarikone kokoaa käyttäjälle automaattisen lukujärjestyksen niistä varauksista

• jotka liittyvät toteutuksiin, joihin käyttäjä on ilmoittautunut
• jotka liittyvät opiskelijaryhmään, johon käyttäjä kuuluu (esim. yleiset uusintatentit ja

rästipäivät)
• joissa käyttäjä on itse varaajana tai osallistujana (esim. omat tila- ja laitevaraukset).

Voit katsella automaattista lukujärjestystä klikkaamalla Avaa sen nimen edestä Tallennetut
lukujärjestykset -alueella ja siirtymällä lukujärjestykseen varauskorin Lukujärjestykseen-
painikkeesta.
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Omavalintaisen automaattisen lukujärjestyksen kokoaminen

Täysin automaattisen lukujärjestyksen sijasta voit myös valita seuraavista oman omavalintaisen
automaattisen lukujärjestyksesi:

• Opintojaksototeutuksieni varaukset eli varaukset, jotka liittyvät toteutuksiin, joihin olet
ilmoittautunut.

• Ryhmieni kaikki varaukset eli varaukset, joihin on liitetty opiskelijaryhmä(t), johon kuulut.
• Ryhmieni varaukset, joihin ei ole liitetty opintojaksototeutusta eli varaukset, jotka eivät liity

suoraan tiettyihin toteutuksiin (esim. rästipäivät, lukuvuosivastaavan infot, yleiset
uusintatenttipäivät).

Lisää haluamasi varaukset lukujärjestykseen klikkaamalla Lisää opintokoriin -kuvaketta
vaihtoehdon nimen edestä ja siirry lukujärjestykseen klikkaamalla Lukujärjestykseen-painiketta
varauskorissa.
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Lukujärjestyksen tallentaminen

Asetukset-välilehdellä voit tallentaa ja hakea aikaisemmin tallentamasi lukujärjestyksen.

1. Kokoa haluamasi lukujärjestys Haku-välilehdellä.

Voit koota lukkarin jo ennen Lukkarikoneeseen kirjautumista, mutta sinun pitää kirjautua
sisään päästäksesi tallentamaan lukujärjestyksen Asetukset-välilehdellä.

2. Anna lukujärjestykselle haluamasi nimi Tallennetut lukujärjestykset -alueella Tallenna
lukujärjestys nimellä -kenttään ja klikkaa Tallenna.
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Voit katsella tallennettua lukujärjestystä klikkaamalla Avaa sen nimen edestä Tallennetut
lukujärjestykset -alueella ja siirtymällä lukujärjestykseen varauskorin Lukujärjestykseen-
painikkeesta.
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Oletuslukujärjestyksen asettaminen

Voit asettaa jonkin tallentamistasi lukujärjestyksestä tai Lukkarikoneen oman automaattisen
lukujärjestyksen oletuslukujärjestykseksi. Oletuslukujärjestys aukeaa automaattisesti kun
kirjaudut sisään Lukkarikoneeseen.

Valitse haluamasi lukujärjestys Oletuslukujärjestys-valikosta Tallennetut lukujärjestykset -
alueella.

Lukujärjestyksen kopioiminen sähköpostin kalenteriin

Asetukset-välilehdellä voit kopioida lukujärjestyksen varaukset omaan sähköpostikalenteriisi tai
muutoin tallentaa ne iCal-muodossa.

1. Kokoa haluamasi lukujärjestys joko Haku-välilehdellä tai avaa Asetukset-välilehdellä
valittavissa oleva lukujärjestys.

2. Klikkaa iCal konversio -painiketta Tallennetut lukujärjestykset -alueella varauskorin
alapuolella.

3. Määrittele avautuvassa ponnahdusikkunassa aikaväli, jolta haluat varausmerkinnät
kopioida.

4. Tallenna tiedot käyttämäsi sähköpostiohjelman kalenteriin sen edellyttämällä tavalla.

Merkinnät ilmestyvät siirron jälkeen muutaman minuutin kuluttua kalenteriisi.
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 HUOM: Lukujärjestyksen kopioiminen tallentaa lukujärjestykseen kuuluvat varaukset
tallennushetken mukaan. Tallennettu lukujärjestys EI päivity sähköpostikalenteriin.

Päivittyvän kalenterin saat helposti tallettamalla suoran linkin rakentamaasi
lukujärjestykseen esim. selaimen kirjanmerkkeihin tai kännykän aloitusnäytölle.
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