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Lukkarikoneessa julkaistaan opiskelijoiden lukujärjestykset. Lukujärjestyksiä voidaan hakea ryhmä- tai
toteutushaun kautta sekä yhdistelemällä näitä käyttötapoja. Lukkarikoneesta ei voi hakea tilakohtaisia
tai opettajakohtaisia lukujärjestyksiä. Opettajan lukujärjestys on kuitenkin mahdollista koostaa
hakemalla kaikki hänen opettamansa toteutukset, lisäämällä ne opintokoriin ja muodostamalla sitä
kautta lukujärjestyksen.
Lukkarikone löytyy osoitteesta http://lukkari.turkuamk.fi/
Lukkarikoneeseen ei tarvitse kirjautua. Kirjautuminen tulee mahdolliseksi myöhemmin syksyllä ja
mahdollistaa asetukset -valikon toimintojen käytön.

Lukujärjestyksessä varaukset ovat kokonaisina tunteina. Opetus alkaa aina 15 yli ellei opettajan
kanssa ole muuta sovittu.
Lukkarikoneen video-ohjeen löydät täältä.

1 HAKU -välilehti
Lukujärjestyksiä voi hakea kolmella eri tavalla
 Ryhmän perusteella
 toteutuksen perusteella
 yhdistämällä lukujärjestykseen ryhmiä ja toteutuksia

1.1 Ryhmän perusteella hakeminen
Ryhmän lukujärjestykseen kootaan kaikki varaukset, joissa valittu ryhmä on mukana. Haku suoritetaan
”Ryhmän kalenteri” –otsikon alta (1.)

a) Aloita kirjoittamalla vähintään kolme merkkiä ryhmän tunnuksesta kohtaan ”Ryhmä”.
Merkit voivat olla mistä tahansa kohtaa merkkijonoa (esim. ”LII” hakee kaikki ryhmät, joiden
tunnuksessa on merkkijono ”LII”).
 Sepänkadun moduulilukujärjestykset löytyvät hakusanalla SEPMOD
 Lemminkäisenkadun moduulilukujärjestykset löytyvät hakusanalla LEMMOD
 Joukahaisenkadun moduulilukujärjestykset löytyvät hakusanalla ICTMOD
 PKÄTIS ja PRÖNTS ryhmätunnus tulee kirjoittaa isoilla kirjaimilla tai käyttää osaa
ryhmän nimestä hakuehtona esim. kät tai rönt ja valita oikea ryhmä hakutuloksista
(katso kohta b, useampia hakutuloksia).
 Koulutuksesta riippuen lukujärjestyksiä on tehty saapumisryhmälle (esimerkki
saapumisryhmästä: PMEDIS17) tai hallinnolliselle ryhmälle (esimerkki hallinnollisesta
ryhmästä: PMEDIS17jour). Jos kirjoitat haku-kenttään koko ryhmän nimen, eikä
hakutuloksia löydy, kokeile kirjoittaa vain osa ryhmän tunnuksesta ja valitse oikea
vaihtoehto ”Haku tulokset” –listauksesta.
 HUOM! Jos et löydä haluamaasi ryhmää, sille ei ole tehty yhtään varausta.
b) Paina ”Hae” –painiketta
 Jos hakutuloksia on vain yksi, avautuu suoraan ”Lukujärjestys” –välilehti ja valitun
ryhmän lukujärjestys.
• Mikäli lukujärjestykseen halutaan näkyviin muitakin ryhmiä tai toteutuksia,
palataan ”Haku” – välilehdelle ja tehdään uusi haku. Haun tulos lisätään

”Opintokoriin”. Opintokorista voit tarkistaa mitä lukujärjestykseen on valittu.
Ylimääräiset voi poistaa painamalla rastia nimen edestä. Kokonaan uuden haun
voi aloittaa painamalla ”Tyhjennä kori” –painiketta.
 Jos hakutuloksia löytyy useampia, ne näytetään ”Haun tulokset” –listassa (3.).
• Valitse ryhmä painamalla ryhmän vierestä olevaa ”Lisää opintokoriin” kuvaketta. Valittu ryhmä näkyy vasemmalla alhaalla ”Opintokori” –kohdassa
(2.).
• Tarvittaessa voit uusia hakuja ja lisätä useita ryhmiä ”Opintokoriin”
• Ryhmiä voi vielä poistaa opintokorista painamalla ryhmän nimen edessä olevaa
rastia tai poistaa kaikki painikkeella ”Tyhjennä kori”.
• Kun olet valmis, paina ”Opintokorin” alapuolella olevaa ”Lukujärjestykseen” –
painiketta tai siirry suoraan ylävalikosta ”Lukujärjestykset” –välilehdelle.

1.2 Toteutuksen perusteella hakeminen
Toteutuksen perusteella lukujärjestykseen kootaan valittujen toteutusten varaukset. Haku suoritetaan
”Hae toteutuksia” –otsikon alta (1.)

a) Voit hakea opintojaksototeutuksia toteutuksen nimellä/nimen osalla tai tunnuksella, opettajan
nimellä tai ryhmätunnuksella. Hakuvaihtoehdot löytyvät pudotuslaatikosta. Lisäksi voit
halutessasi määrittää sen, millä aikavälillä opintojaksototeutus (OJT) on määritelty alkavaksi.
Paina ”Hae”.
b) Hakutulokset –kohdassa (3.) näkyy hakuehtoja vastaavat toteutukset. Huomaa, että tuloksissa
näytetään kerrallaan maksimissaan 100 tulosta.

•

Tarvittaessa voit vielä suodattaa hakua valitsemalla tutkinto-ohjelman (=koulutus),
toimipisteen, (tyyppi ei ole käytössä), oletuskielen tai alkamisajan mukaan.
• HUOM! Jos et löydä haluamaasi toteutusta hakutuloksista, sitä ei ole vielä julkaistu.
c) Klikkaamalla toteutuksen nimeä saat tietoja varauksesta sekä opintojaksontoteutuksesta.
d) Mikäli ”Lisää opintokoriin” ja toteutuksen nimen välissä on ”lista” –kuvake, löytyy
toteutukselle julkaistuja varauksia. Jos kuvaketta ei näy, varauksia ei vielä ole eikä
toteutukselle voida tehdä lukujärjestystä. Klikkaamalla ”lista” –kuvaketta näet toteutukselle
tehdyt julkaistut varaukset.
e) Valitse toteutus painamalla nimen edessä olevaa ”Lisää opintokoriin” -kuvaketta tai valitse
kaikki hakutuloksen toteutukset painamalla otsikkorivillä olevaa ”Lisää kaikki opintokoriin” kuvaketta. Valittu toteutus näkyy vasemmalla alhaalla ”Opintokori” –kohdassa (2.).
• mikäli kuvakkeen edessä on musta nuoli, toteutus sisältää pienryhmiä. Klikkaamalla
nuolta näet pienryhmä jaot ja voit valita halutessasi vain yhden pienryhmän tunnit
lukujärjestykseen. Suositeltavaa on valita koko toteutus lukujärjestykseen, ellet ole
aivan varma mihin pienryhmään kuulut.
f) Halutessasi voit suorittaa uuden haun ja lisätä toteutuksia vielä opintokoriin. Kun kaikki
haluamasi toteutukset ovat opintokorissa, paina opintokorin alapuolella olevaa
”Lukujärjestykseen” –painiketta tai siirry suoraan ylävalikosta ”Lukujärjestykset” –välilehdelle.

1.3 Opettajan lukujärjestyksen hakeminen
Lukkarikoneesta ei voi suoraan hakea opettajan lukujärjestystä, mutta toteutushaun avulla
lukujärjestyksen koostaminen onnistuu:
a) Valitse toteutushaussa hakuvaihtoehto “Opettajan nimellä” ja aloita kirjoittamalla ”Hakusana”
–kohtaan opettajan nimeä. Ellei opettajan nimeä löydy listalta, hänellä ei ole yhtään
julkaistua varausta. Paina ”Hae”.
b) Valitse kaikki hakutuloksen toteutukset painamalla otsikkorivillä olevaa ”Lisää kaikki
opintokoriin” -kuvaketta. Valitut toteutukset näkyvät vasemmalla alhaalla ”Opintokori” –
kohdassa.

c) Kun toteutukset ovat opintokorissa, paina opintokorin alapuolella olevaa ”Lukujärjestykseen”
–painiketta tai siirry suoraan ylävalikosta ”Lukujärjestykset” –välilehdelle.
 HUOM! Kalenterissa näkyvät vain toteutukseen liittyvät varaukset, eivät opettajan
mahdolliset muut varaukset (palaverit yms.).

2 LUKUJÄRJESTYS –välilehti
Lukujärjestys –välilehdellä voit selailla, tulostaa ja muokata lukujärjestys -näkymää. Lukujärjestyksiä
on mahdollista tarkastella kalenteri- tai listanäkymässä (1).

2.1 Kalenterinäkymä
Klikkaamalla varausta kalenterinäkymässä, saat näkyviin tarkempia lisätietoja toteutuksesta.
Varauksen oikeassa yläkulmassa on ”lista” –kuvake, jolla saat näkyviin toteutuksen kaikki julkaistut
varaukset. Ellei ”Lista” –kuvaketta ole, toteutuksella ei ole muita julkaistuja varauksia. ”Lista” –
painikkeen vieressä on ”Piilota varaus” –kuvake, jolla voit piilottaa tämän yksittäisen varauksen
lukujärjestyksestä.
Sivun oikeassa reunassa on ”Piilotetut varaukset” -painike (2.). Täältä näet listan piilotetuista
varauksista ja voit palauttaa varauksia jälleen näkyviin valitsemalla ”Näytä” -valintaruudun.
HUOM! Jos piilotettuihin varauksiin tehdään muutoksia, et näe niitä lukujärjestyksessäsi. Piilota vain
sellaiset varaukset, joita et tarvitse lukkarissasi.

2.1.1 Hyppytuntihaku
Kalenterinäkymässä voit etsiä hyppytunneille osuvaa opetusta klikkaamalla kalenterista tyhjää
kohtaa. Valitse tämän jälkeen hyppytunnin pituus ja halutessasi myös toimipiste. Klikkaa “Hae sopivia
toteutuksia”.
Hakutulos listauksessa:
voit lisätä toteutuksen omaan lukujärjestykseen ”Opintokoriin” -painikkeella
näet sopivuuden prosentteina lukujärjestykseesi
näet toteutuksen nimen
näet toteutusnumeron > klikkaamalla saat opintojaksototeutuksen tiedot näkyviin
näet toteutuksen ajankohdan > klikkaamalla näet muut julkaistut varaukset kyseiseltä
toteutukselta
 näet toimipisteen







2.2 Listanäkymä
Listanäkymässä näet kaikki tulevat varaukset listamuodossa. Listanäkymässä voit rajata opintokorin
varauksia hakusanalla sekä piilottaa varauksia piilota -sarakkeen punaisesta viivasta.
Piilotetut varaukset saat näkyviin painamalla sivun oikeassa reunassa olevaa ”Piilotetut varaukset” painiketta. Näet listan piilotetuista varauksista sekä voit palauttaa varauksia jälleen näkyviin
valitsemalla ”Näytä” -valintaruudun.
HUOM! Jos piilotettuihin varauksiin tehdään muutoksia, et näe niitä lukujärjestyksessäsi. Piilota vain
sellaiset varaukset, joita et tarvitse lukkarissasi.

2.3 Linkki lukujärjestyksiin
Lukujärjestys –välilehden yläosassa, kalenteri- tai listanäkymän yläpuolella on ”tähti” –kuvake.
Klikkaamalla kuvaketta, saat suoran linkin rakentamaasi
lukujärjestykseen.
Voit tallentaa linkin esim. selaimen kirjanmerkkeihin tai
kännykän aloitusnäytölle, jolloin pääset aina suoraan
ajantasaiseen, päivittyvään lukujärjestys näkymään.
Huom! Mikäli kopioit linkin tekstinä, varmista, että kopioit koko linkin tekstin.

3 ASETUKSET -välilehti
Päästäksesi asetuksiin käyttäjän tulee kirjautua ensin sisään (ympyröity ao. kuvassa) omilla Turkuamktunnuksilla osoitteessa https://lukkari.turkuamk.fi/

3.1 Lukujärjestyksen tallentaminen
Asetuksissa voit tallentaa tai ladata aiemmin tallennetun lukujärjestyksen. Tallentaminen tapahtuu
opintokoriin kerättyjen tietojen perusteella eli kirjaudu sisään ja kokoa aluksi haluamasi lukujärjestys.
Sen jälkeen mene asetukset-sivulle ja anna tallennettavalle lukujärjestykselle nimi ja paina ”tallenna”nappia (ympyröity ao. kuvassa). Voit myös asettaa jonkin tallennetuista lukujärjestyksistä
oletuslukujärjestykseksi (ympyröity ao. kuvassa). Tuolloin oletuslukujärjestys aukeaa automaattisesti
kun kirjaudut sisään.

3.2 Automaattinen lukujärjestys
Automaattinen lukujärjestys kootaan tilavarausjärjestelmän perusteella tilavarauksista joissa käyttäjä
on:
 varaaja - muu kuin opetuksen varaus (varaukseen ei ole liitetty toteutusta eikä
opiskelijaryhmää)
 varaaja - opetuksen varaus (varaukseen on liitetty opintojaksototeutus tai opiskelijaryhmä)
 liitetty varauksen opintojaksototeutukseen (opiskelija on varauksen opintojaksototeutuksella)
 liitetty varauksen opiskelijaryhmään (mm. tentit, varaukset joihin ei ole liitetty
opintojaksototeutusta mutta on liitetty opiskelijaryhmä johon käyttäjä kuuluu)
 erikseen liitetty varaukseen (muu tilavaraus, johon käyttäjä on erikseen liitetty kuten esim.
osallistujana palaverivaraukseen)

3.3 Muut asetukset
Asetuksissa voit myös



Muokata kalenterinäkymää (valita tiedot, mitkä näytetään kalenterinäkymässä).
Kopioida tallennetun lukujärjestyksen suoran URL-linkin (tähti-ikoni tallennetun lukujärjestyksen
vieressä).
 Kopioida opintokorin sisällön omaan Turkuamk:n sähköpostikalenteriin tai tallentaa sisällön
iCal-muodossa. Voit itse valita päivämäärävälin miltä ajalta merkinnät kopioidaan. HUOM
kopiointi tapahtuu sen hetkisen tiedon mukaan eli muutokset lukujärjestyksiin eivät välttämättä
päivity sähköpostikalenteriin (iCal-muodossa ei päivity automaattisesti ollenkaan ja Outlookmuodossa vain varauksien poistaminen – eli yleensä luennon peruminen - päivittyy omaan
kalenteriin). Merkinnät ilmestyvät Outlook-siirron jälkeen jopa minuutin kuluttua kalenteriisi.

