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1 YLEISTÄ 
Lukkarikoneessa julkaistaan opiskelijoiden lukujärjestykset. Lukujärjestyksiä voidaan hakea ryhmä-  
tai toteutushaun kautta sekä yhdistelemällä näitä käyttötapoja. Myös tilojen varauksia on mahdollista 
hakea. Lukkarikoneesta ei voi hakea opettajakohtaisia lukujärjestyksiä. Opettajan lukujärjestys on 
kuitenkin mahdollista koostaa hakemalla kaikki hänen opettamansa toteutukset, lisäämällä ne koriin 
ja muodostamalla sitä kautta lukujärjestys.  

 
Lukkarikone löytyy osoitteesta http://lukkari.turkuamk.fi/  
Selainsuositus: Mozilla, Chrome. Älä käytä Internet Exploreria, koska kaikki toiminnallisuudet eivät 
silloin toimi!  

 
Lukkarikoneeseen ei tarvitse kirjautua, mutta kirjautunut käyttäjä pystyy luomaan, muokkaamaan ja 
tallentamaan omia lukujärjestys näkymiä sekä jakamaan kalenterilinkin esim. google-kalenteriin.  

Lukujärjestyksessä varaukset ovat kokonaisina tunteina. Opetus alkaa aina 15 yli ellei opettajan 
kanssa ole muuta sovittu. 

 

 

http://lukkari.turkuamk.fi/


 
 
 
 
 

 

2 LUKUJÄRJESTYKSET ILMAN KIRJAUTUMISTA 
2.1 Hae toteutuksia 
 

 

a) Valitse Kalenteri > Hae toteutuksia 
b) Valitse pudotuslaatikosta, millä perusteella haluat hakea toteutuksia: 

• toteutuksen nimellä tai tunnuksella 
• opettajan nimellä  
• ryhmän tunnuksella 

c) Lisäksi voit määrittää aikavälin, jolla toteutus on voimassa Aktiivinen välillä –kenttään. 
d) Kirjoita Anna hakusana –kenttään vähintään kolme merkkiä hakusanasta. 
e) Paina Hae 

• Tarvittaessa voit suodattaa hakua koulutuksen, opetuskielen, toimipisteen tai 
opintotyylin mukaan 

• Mikäli hakutuloksen edessä on nuoli, toteutus sisältää pienryhmiä. Klikkaamalla nuolta 
näet listan pienryhmistä ja voit valita haluamasi pienryhmän lukujärjestykseen. 
Suositeltavaa on valita koko toteutus lukujärjestykseen, ellet ole aivan varma mihin 
pienryhmään kuulut 

• Lisätietoja toteutuksesta tai sen varauksista ja opetustiloista, saa Info -painikkeella  
• HUOM! Jos et löydä haluamaasi toteutusta hakutuloksista, sitä ei ole vielä julkaistu. 

f) Lisää toteutus koriin = lukujärjestykseen valitsemalla +Lisää.  

• Jos hakukohteen rivillä on korikuvake  , kohde on jo korissasi.  
• Voit poistaa kohteen korista painamalla Poista. 

g) Halutessasi voit suorittaa uuden haun ja lisätä useita toteutuksia koriin. Kun kaikki haluamasi 
toteutukset ovat korissa, paina Piilota hakutulokset. 

• Hakutulokset saa uudelleen näkyviin painamalla Hae. 
 

 



 
 
 
 
 

 
2.2 Hae ryhmiä 
Ryhmän perusteella haettaessa näytetään kaikki varaukset, joissa valittu ryhmä on mukana.  

 

a) Valitse Kalenteri > Hae ryhmiä 
b) Kirjoita Anna hakusana –kenttään vähintään kolme merkkiä ryhmän tunnuksesta tai nimestä. 

Merkit voivat olla mistä tahansa kohtaa merkkijonoa (esim. ”LII” hakee kaikki ryhmät, joiden 
tunnuksessa tai nimessä 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. 
• 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 ”Hakutulokset” –listauksesta. 

c) Paina Hae 
• HUOM! Jos et löydä haluamaasi ryhmää, sille ei ole tehty yhtään julkaistua varausta. 

d) Lisää ryhmä koriin valitsemalla +Lisää  

• Jos hakukohteen rivillä on korikuvake , kohde on jo korissasi.  
• Voit poistaa kohteen korista painamalla Poista. 

e) Halutessasi voit suorittaa uuden haun ja lisätä useita toteutuksia koriin. Kun kaikki haluamasi 
toteutukset ovat korissa, paina Piilota hakutulokset. 

• Hakutulokset saa uudelleen näkyviin painamalla Hae. 

 



 
 
 
 
 

 
2.3 Hae tiloja 
 

 

a) Valitse Kalenteri > Hae tiloja 
b) Kirjoita Anna hakusana –kenttään vähintään kolme merkkiä tilan nimestä, paikasta = tilan 

numerosta tai osoitteesta. 
Paikalla = tilan numerolla haettaessa hakuehto on  

• aakkoskoosta riippuvainen (case sensitive)  
• toimipisteen nimestä kolme merkkiä, alaviiva ja tilannumero (esim. ICT_B2026) 

o Datacity = DAT_ 
o Factory = FAC_ 
o ICT-City = ICT_ 
o Lemminkäisenkatu = LEM_ 
o Linnankatu = LIN_ 
o Medisiina D = MED_ 
o Salo = SAL_ 
o Sepänkatu = SEP_ 

• Listauksen tiloista löydät Messistä > Opiskelu > Tilat, varaukset ja ravintolapalvelut 
ja ”Oppimistilat”. 

c) Paina Hae 
d) Lisää tila koriin valitsemalla +Lisää  

• Jos hakukohteen rivillä on korikuvake , kohde on jo korissasi.  
• Voit poistaa kohteen korista painamalla Poista. 

e) Halutessasi voit suorittaa uuden haun ja lisätä useita toteutuksia koriin. Kun kaikki haluamasi 
toteutukset ovat korissa, paina Piilota hakutulokset. 

• Hakutulokset saa uudelleen näkyviin painamalla Hae. 

  



 
 
 
 
 

 
2.4 Varauksen tietojen tarkasteleminen 
 

 

a) Valitse Kalenteri 
b) Klikkaa varausta, josta haluat lisätietoja 

• Näytä toteutuksen tiedot näyttää toteutuksen tiedot sekä toisella välilehdellä kaikki 
toteutukseen liittyvät varaukset 

c) Jos haluat piilottaa yksittäisen varauksen, valitse Piilota varaus toteutuksen ikkunassa, paina 
Sulje  

• Jos kalenterinäkymän oikeassa yläkulmassa näkyy Piilota piilotetut tapahtumat > paina 
painiketta piilottaaksesi varaukset. Näytä piilotetut varaukset tuo piilotetut varaukset 
näkyviin.  

• HUOM! Jos piilotettuihin varauksiin tehdään muutoksia, et näe niitä 
lukujärjestyksessäsi. Piilota vain sellaiset varaukset, joita et tarvitse lukkarissasi. 

 



 
 
 
 
 

 
2.5 Hyppytuntihaku 
 

 

a) Valitse Kalenteri 
b) Klikkaa tai maalaa kalenterista haluamasi ajankohta.  
c) Voit suodattaa hakua ajankohdan, pituuden ja opetuspaikan mukaan.  

• Jos haluat muokata ajankohtaa, valitse haluamasi päivä ja kellonaika kalenterivalikosta 
ja valitse Aseta (pelkkä päivämäärän napsauttaminen ei vahvista valintaa).  

d) Paina Hae 
• Päällekkäisyydet –sarakkeessa näet kuinka paljon hakutulokset ja varauksesi 

menevät päällekkäin. Jos haluat tarkempia tietoja, valitse Näytä 
päällekkäisyydet. 

• Jos haluat lisätietoja toteutuksesta tai sen varauksista ja opetustiloista, klikkaa Info  
e) Lisää toteutus koriin = lukujärjestykseesi valitsemalla +Lisää  

 



 
 
 
 
 

 
2.6 Toteutusten, ryhmien ja tilojen poistaminen korista 
 

 

 

a) Valitse Sisältölistaus 
b) Valitse Toteutukset, Ryhmä(t) tai tila –välilehti 
c) Etsi listauksesta toteutus, ryhmä(t) tai tila, jonka haluat poistaa ja valitsen sen vieressä oleva 

roskakorinkuvake  
• HUOM! Ohjelma ei kysy varmistusta kohteen poistamisesta korista! 

 
 

3 KIRJAUTUNUT KÄYTTÄJÄ 
 

Lukkarikoneeseen kirjaudutaan sisään omilla Turkuamk –tunnuksilla. 

Kirjautuneena käyttäjänä pystyt luomaan ja muokkaamaan lukujärjestyksiä. Kun kirjaudut 
Lukkarikoneeseen ensimmäisen kerran, ohjelma luo automaattisen lukujärjestyksen niiden 
toteutusten pohjalta, joihin olet ilmoittautunut. 

 



 
 
 
 
 

 
3.1 Uuden lukujärjestyksen luominen 

a) Siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta. 

b) Valitse Lukujärjestys –otsikon alta Luo uusi lukujärjestys. 
c) Anna lukujärjestykselle (korille) nimi ja Tallenna 

• Löydät uuden korin Lukujärjestys –pudotuslaatikosta sivun yläreunasta. 

3.1.1 Toteutusten, ryhmien ja tilojen lisääminen tallennettuun lukujärjestykseen 
a) Valitse kalenteri 
b) Valitse Lukujärjestys –pudotuslaatikosta lukujärjestys johon haluat lisätä toteutuksen, 

ryhmän ja/tai tilan varauksia 
• HUOM! Et voi lisätä sisältöä automaattiseen lukujärjestykseen! 

c) Valitse hakuehto (Hae toteutuksia, Hae ryhmiä tai Hae tiloja) ja anna hakusana –kenttään 
vähintään kolme merkkiä 

• HUOM! Ks. tarkempi ohjeistus kohdista: 1.1. Hae toteutuksia, 1.2 Hae ryhmiä tai 1.3 
Hae tiloja) 

d) Paina Hae 
e) Lisää koriin valitsemalla +Lisää 

 

3.1.2 Valmiiden varausten lisääminen lukujärjestykseen 
Voit lisätä lukujärjestykseen useamman valmiin varauksen kerralla, esim. kaikki ryhmiesi 
varaukset. 

a) Valitse Lukujärjestys –pudotuslaatikosta lukujärjestys johon haluat lisätä toteutuksen, 
ryhmän ja/tai tilan varauksia 

• HUOM! Et voi lisätä sisältöä automaattiseen lukujärjestykseen! 

b) Valitse Sisältölistaus ja paina   
tai  

siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta ja paina Sisältölistaus –otsikon vierestä 

 
c) Valitse lukujärjestykseen lisättävät varaukset pudotuslaatikosta 

• Opintojaksototeutuksieni varaukset (toteutukset, joille olen ilmoittautunut) 
• Ryhmieni kaikki varaukset 
• Ryhmieni varaukset, joihin ei ole liitetty toteutusta (kuten liikuntapäivät yms.) 

 

3.2 Tallennetun lukujärjestyksen nimen muuttaminen 

a) Siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta 

b) Valitse Lukujärjestykset –otsikon alta muokattava lukujärjestys  



 
 
 
 
 

 

c) Avaa valikko rivin lopusta   ja valitse Muokkaa 
• HUOM! Automaattisen lukujärjestyksen nimeä ei voi muokata. 

d) Kirjoita kenttään uusi nimi ja paina Tallenna 

 

3.3 Oletuslukujärjestyksen määrittäminen 

a) Siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta   sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta. 

b) Valitse Lukujärjestykset –otsikon alta muokattava lukujärjestys  

c) Avaa valikko rivin lopusta   ja valitse Valitse oletuslukujärjestykseksi 
• Oletuslukujärjestys aukeaa automaattisesti, kun kirjaudut sisään. 

 

3.4 Muistiinpanot 
Muistiinpanot ovat lukujärjestys kohtaisia eikä niitä voi muokata jälkikäteen. 

3.4.1 Muistiinpanon lisääminen 
a) Valitse Lukujärjestys -pudotuslaatikosta lukujärjestys, johon haluat lisätä muistiinpanon 
b) Valitse Sisältölistaus > Muistiinpanot > + Luo uusi muistiinpano  

tai  

siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta ja klikkaa haluamaltasi lukujärjestys riviltä 

Muistiinpano –kuvaketta   ja +Lisää uusi muistiinpano 
c) Kirjoita haluamasi teksti ja Tallenna 
 

3.4.2 Muistiinpanojen tarkasteleminen ja poistaminen 

a) Siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta 

b) Valitse muistiinpanokuvake  lukujärjestyksen nimen vierestä.  
• Kuvakkeessa oleva numero kertoo muistiinpanojen määrän. 

c) Kaikki kyseiseen lukujärjestykseen liittyvät muistiinpanot tulevat näkyville.  

• Poista muistiinpano painamalla Roskakori  –kuvaketta 
HUOM! Ohjelma ei kysy varmistusta muistiinpanon poistamiseen. 

 

3.5 Lukujärjestyksen kalenterilinkin jakaminen 
Voit synkronoida lukujärjestyksesi esim. Google- tai iCloud-kalenterisi kanssa.  
 



 
 
 
 
 

 
3.5.1 Kalenterilinkin luominen 

a) Valitse pudotuslaatikosta lukujärjestys, jonka linkin haluat jakaa 

b) Valitse Sisältölistaus ja paina Jaa kalenteri   

• tai siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun 
oikeassa yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta 

• Valitse Lukujärjestykset –otsikon alta jaettava lukujärjestys 

• Avaa valikko rivin lopusta   ja Luo iCal linkki.  
c) Avaa valikko rivin lopuista uudelleen ja valitse Kopio iCal linkki leikepöydälle ja lisää se 

haluamaasi kalenteriin. Jako päivittyy kalenteriohjelmassa asettamiesi aikavälien mukaan. 
 

3.5.2 Kalenteri jaon poistaminen 

a) Siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta  

b) Valitse Lukujärjestykset –otsikon alta lukujärjestys, jonka kalenterijaon haluat poistaa 

c) Avaa valikko rivin lopusta   ja valitse Poista kalenterin jako. 
 

3.6 Lukujärjestyksen poistaminen  
HUOM! Ohjelma ei kysy varmistusta lukujärjestyksen poistamisesta! 

a) Siirry lukujärjestyksen hallintanäkymään napsauttamalla nuolta  sivun oikeassa 
yläkulmassa ja valitse Lukujärjestyksen hallinta 

b) Valitse Lukujärjestykset –otsikon alta lukujärjestys, jonka haluat poistaa 
• HUOM! Oletuslukujärjestystä ja automaattista lukujärjestystä ei voi poistaa. 
• Eikä poistettava lukujärjestys saa olla valittuna Lukujärjestys -pudotuslaatikossa 

c) Avaa valikko rivin lopusta   ja valitse Poista 
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