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HAE - OPISKELIJA 
 

Hae - Opiskelija -ikkunaa käytetään WinOodissa paljon. Itse asiassa mitä taitavammin ja enemmän opiskelijoiden hakuja tehdään, sitä 
vähemmällä (usein) päästään muussa työssä. Tämä ohje on yleisohje Hae - Opiskelija -ikkunan käytölle. 
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Erilaiset kentät 

Hae – Opiskelija -ikkunaan liittyvät kentät: 
 

 (merkkijono)Tällaiseen kenttään voidaan syöttää mitä tahansa tekstiä. Riippuen käyttötarkoituksesta, ohjelma saattaa huomauttaa tai muokata jo 
syötettyä tekstiä. Tällaisia käyttötarkoituksia ovat mm. henkilötunnus-kenttä ja päivämäärä-kentät, joissa ohjelma huomauttaa väärän 
muotoisesta syötteestä ja jälkimmäisessä tapauksessa ohjelma muuttaa lisäksi lyhyen syötteen pitkäksi palvelinpuolella käytettyyn 
päivämäärämuotoon. 
Merkkijono-kenttään voi kirjoittaa tavallisen tekstin ja numeroiden lisäksi myös erityisiä ja monimutkaisempia hakuehtoja (”mikä tahan-
sa merkkijono”, ”suurempi kuin”, ”ja”, ”tai” jne.), jotka löytyvät ohjelman valikosta kohdasta Etsi. 

 (valintalista) 
Klikkaamalla tällaisen kentän päällä aukeaa lista ennalta määrätyistä vaihtoehdoista joista yhden voi valita. Valinta ’-’ tarkoittaa yleensä 
sitä, että mikä tahansa käy tai että hakuehtoa ei käytetä haussa rajaavana tekijänä lainkaan. Mikäli halutaan vaihtoehto ”mikä tahansa 
kunhan jokin”, täytyy tällainen erikseen valita listalta, mikäli listalta tällainen vaihtoehto löytyy. 

,  ja  (rastikenttä) 
Tällainen neliö-kenttä tarkoittaa joko tai valintaa. Kolmas vaihtoehto tarkoittaa että kumpi tahansa, eli ts. hakuehtoa ei käytetä. 

 ja  (radiopainikevalinta) 
Ympyränmuotoiset valintapainikkeet muodostavat joukon valintoja, joista yksi on pakko ja vain yhden voi valita. Täytetty ympyrä (oike-
anpuoleinen) tarkoittaa valittua valintaa. 
 

 (hakukenttäyhdistelmä) 
Tämä kenttäyhdistelmä muodostaa hieman monimutkaisemman kokonaisuuden. Kentät auttavat yleensä oikean hakuehdon valinnas-
sa, kun valittavia arvoja on paljon, esim. opintokohteet, kielet, maat jne. Kenttäyhdistelmän vasemmanpuoleiseen kenttään voi syöttää 
nk. koodiarvon (esim. opintokohteen tunniste). Kun koodiarvo on syötetty ja siirrytään vasemmanpuoleisesta kentästä pois joko 
painamalla sarkain-nappulaa tai klikkaamalla jotain muuta ikkunan kenttää, hakee ohjelma koodiarvolle kuuluvan nimen, jos sellainen 
löytyy. Mikäli et tiedä tai muista koodiarvoa, voit hakea tiedon ...-painiketta (kolme pistettä) klikkaamalla. Tällöin aukeaa uusi hakuikku-
na juuri tätä ko. tietoa varten. Hakukenttäyhdistelmän voi tyhjätä poistamalla koodiarvon ja poistumalla kentästä kuten edellä on 
kuvattu. 

 

 ja  Näillä painikkeilla voidaan lisätä ja poistaa arvoja. 
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Ikkunan esittely 

Hae –opiskelija -ikkuna avautuu esimerkiksi opiskelijan perustietojen käsittelyssä painikkeen ”Hakuikkuna” takaa. Seuraavassa on esittely koko ikkunasta lohkoittain. 
Kaikki hakuehdot, joita ikkunassa syötetään, kohdistuu kerralla yhteen ja samaan hakuun. Lohko tarkoittaa ikkunassa viivoin eroteltua osiota.  
 

 
Perustiedot 
Tässä osassa hakuikkunaa syötetyt tiedot kohdistuvat 
suoraan opiskelijan perustietoihin ja läsnäolotietoihin. 

Opinto-oikeus 
Hakuehdot tässä lohkossa kohdistuvat opiskelijan opinto-
oikeuksiin. Lohkossa voi hakea esimerkiksi tietyn 
koulutusohjelman opiskelijat (opintokohde) tai kaikki 
opiskelijat, joiden opinto-oikeus on alkanut tiettynä 
päivämääränä. 

Opinto 
Hakuehdot tässä lohkossa kohdistuvat opiskelijoiden 
opintoihin. 

Muut hakuehdot 
Hakuehdot tässä lohkossa kohdistuvat opetustapahtumiin. 

Suoritetun haun tulos näytetään näytön alaosassa.  
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Hakuehtojen syöttäminen 

 
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat kenttiä joiden kautta haut ovat tehokkaampia ja nopeampia. Jos vain suinkin mahdollista, hakuehdot kannattaa syöttää vain tähdellä 
merkittyihin kenttiin. Mikäli tämä ei ole mahdollista ja hakuehtoja syötetään myös (tai vain) ei-tähdellisiin kenttiin, hakua käynnistettäessä ohjelma varoittaa, että haku 
saattaa kestää pitkään ja käyttäjällä on valittavana käynnistääkö hän sittenkään haun vai ei. Tämä varmistus on hyvä siinä mielessä, ettei virheellisesti syötettyjä ja 
mahdollisesti tarpeettoman työläitä ja pitkään kestäviä hakuja saatettaisi turhaan palvelimelle asti. 
 

Perustiedot 
 
Tässä lohkossa voidaan hakea opiskelijoita opiskelijoiden perustietojen, läsnäolotieto- 
jen ja lukukausi-ilmoittautumisten perusteella. Kenttiin syötetään hakuehdot, jotka ovat  
tässä lohkossa hyvin suoraviivaisia. On kuitenkin hyvä muistaa käyttää  
myös monimutkaisempia ”mikä tahansa merkkijono” -tyyppisiä hakuehtoja eli laittaa 
merkki * (alt+m) haettavan sanan perään. 
 
Rivin Rajaavat lukukaudet kenttiin liittyy hieman erityistä toiminnallisuutta: ensimmäiset kaksi kenttää määräävät käytetäänkö koko rivin hakuehtoja haussa 
lainkaan. Jos kumpikin kenttä on tyhjä, niin lopuilla Rajaavat lukukaudet  -rivin hakuehdoilla ei ole mitään merkitystä haun kannalta. 

- Vanhin lk ja Uusin lk  
Näillä kahdella lukukausikentällä muodostetaan aikajana lukuvuosi-ilmoittautumisista. Esim. valitsemalla arvot ’Syksy 2013’ ja ’Kevät 2014’ voidaan hakea 
opiskelijoita joilla on seuraavissa kentissä tarkennettavan tyyppisiä lukukausi-ilmoittautumistietoja lukuvuonna 2013-2014 eli syyslukukauden 2013 alusta 
kevätlukukauden 2014 loppuun. Syötetyt arvot luetaan mukaan aikajanaan. Arvot saavat olla myös samat tarkoittaen hakuehtona yhtä lukukautta. Arvot syö-
tetään valitsemalla arvo valintalistasta. Valintalista pitää sisällään kaikki järjestelmään syötetyt lukukausitiedot. Vanhin lk tarkoittaa hakuehtojen ensimmäistä 
lukukautta, ei opiskelijan tietojen ensimmäistä lukukautta. Uusin lk vastaavasti hakuehtojen viimeistä lukukautta.  
Kumpaankin lukukausikenttään on määriteltävä lukukausi, jos kumpikin lukukausi on tyhjä, ohjelma tyhjentää muutkin lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyvät 
hakuehdot. 

- Yksi lk riittää 
Asettamalla rasti tähän kenttään tarkoittaa sitä, että riittää että opiskelijalla on syötettyjen lukukausien välissä (ajallisesti) yksikin hakuehdot täyttävä luku-
vuosi-ilmoittautuminen. Muuten hakuehtojen tulee täyttyä kaikissa lukukausissa edellä mainitulla aikajanalla. 
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Opinto-oikeus 
 
Vaativammat haut tehdään opiskelijoiden opinto-oikeuksien kautta. Opinto-oikeuksiin 
liittyvät kentät ovat, kuten perustietoihin liittyvät, osittain hyvin suoraviivaisia, mutta 
seuraavassa joitakin ohjeita: 

- Ensisijainen, Ensi- tai toissijainen, Kaikki tai Valitse 
Näistä on pakko valita yksi. Oletusvaihtoehto Kaikki ei aseta minkäänlaista 
hakuehtoa. Valitse-vaihtoehdolla voit valita valintalistasta tietyn aseman. 

- Opin.oik.voimassaolo ja Vain_voim.olevat 
Nämä kentät toimivat yhdessä. Mikäli Vain_voim.olevat  -kenttä on rastitettu, on Opin.oik. voimassaolo-kenttiin asetettava arvot ”<” (Etsi -valikon pienempi 
kuin) ja päivämäärä ja toiseen kenttään ”>” (suurempi kuin) ja päivämäärä, esimerkiksi <1.3.2014 ja >1.3.2014. Jos kenttään Vain_voim.olevat laittaa rastin, 
ja jos päivämääräkentissä on käyttäjän antama hakuehto, niin molempien ehtojen on täytyttävä, jotta opiskelija tulisi mukaan haun tulokseen. 

- Rastittamalla kentän Valm.suunn.perust.pidennetty voidaan hakea niitä opinto-oikeuksia, joihin on tehty rajauslakiin liittyvä valmistumissuunnitelma, ja jo-
ka suunnitelma on myös pidentänyt opinto-oikeuden kestoa. 

- Organisaatio 
Organisaatio-kenttä tarkoittaa tiedekuntaa/laitosta, jonne opiskelijalla on opinto-oikeus (opinto-oikeuden käsittely -ikkunassa Opintokohteet-välilehdellä (1. 
välilehti) alhaalla.) 

- Kotioppilaitos 
Kotioppilaitos-kenttä tarkoittaa yliopistoa tai muuta opiskelupaikkaa, josta opiskelija on tullut, kun opinto-oikeus on myönnetty. 

- Opintokoht. laji, Pääaine ja Opintokohde 
Näillä kolmella hakuehtokentällä voidaan hakea opiskelijoita opinto-oikeuksien opintokohteiden, perusteella. Nämä tarkoittavat opintojen tavoitetta (esim. 
filosofian tohtori), koulutusohjemaa ja pääainetta. Kentät toimivat hakuehtoina yhdessä mutta yksikin annettu hakuehto rajoittaa hakua. Esim. syöttämällä 
opintokohteen lajiksi’Koulutusohjelma’ ja opintokohteeksi ’Opintojen tavoite’ –lajisen opintokohteen (esim. tutkinnon), hakutulokseksi ei tule mitään, sillä 
yhtään tällaista opintokohdetta ei voi olla. Pääaine –rastikentällä voidaan rajoittaa sitä, että syötetty opintokohde on rastitettu opinto-oikeudessa 
pääaineeksi. 

- Opintokohde-kenttä on tässä hakuikkunassa poikkeuksellisesti listamuotoinen. Listamuotoja on kaksi: 

1. Lisäämällä ikkunan oikeasta reunasta (samalla rivillä) -painikkeella uuden rivin, voi hakea sellaisia opinto-oikeuksia, joissa on samanaikaisesti kaksi 
opintokohdetta. Esim. ”A2004” ja ”00901”. 

2. Kenttään voi syöttää myös listan opintokohteen tunnisteista. Erona edelliseen on se, että yhteen kenttään syötetyn listan ehto täytyy täsmätä lopulta 
yhteen opintokohteen tunnisteeseen. Esim. merkkijono ”00901·|00910” (”·|”=tai ehto) täsmäisi opinto-oikeuksiin, joissa on joko ”00901” tai ”00910” 
opintokohde.  

Molempia listamuotoja voi yhdistää. Esim. syöttämällä ensin opintokohteen tunnisteeksi ” 00901·|00910” ja lisäämällä -painikkeella toisen opintokohde-
ehdon ”A2004”, voidaan hakea opinto-oikeuksia (ja siis opiskelijoita), joissa on opintokohteina ”A2004” ja joko ”00901” tai ”00910”. 
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Opinto 
 
Tässä lohkossa voidaan hakea opiskelijoita heidän opintojensa perusteella. Kentät 
vaikuttavat toisiinsa ja yksikin syötetty hakuehto vaikuttaa koko haun lopputulokseen: 

- Tapahtumapäivä 
Tämä kenttä tarkoittaa käytännössä samaa kuin opinnon suorituspäivä. Usein 
kuitenkin esimerkiksi koostettava-tilassa olevilla opinnoilla tai virhemerkinnöillä ei ole suorituspäivää, jolloin vertailua ei voida tehdä. Järjestelmä säilyttää 
mm. tällaisia tapauksia varten nk. tapahtumapäivää, jota ei itse asiassa normaalista käyttöliittymästä edes näe (piilotettu kenttä) jolloin tähän 
hakuehtokenttään syötetty päivämäärä tai aikajana (esim. <=31.7.2006) tekee vertailun myös piilotettuun kenttään. 

- Opintokohde -kentässä voidaan rajata hakua opinnon tunnistetiedoilla. Kenttä on tämän lohkon ylivoimaisesti eniten käytetty hakuehto. 
Usealla opintokohteella haku. Ks. yllä opinto-oikeuden opintokohde –kenttä. 

- Suunn.suor.(lk) -kentällä voidaan rajoittaa hakua opinnon suunnitelmatiedolla. Tieto on opinnon suunniteltu suoritusaika (lukukausi) eli opintokohde, 
jolle opiskelija on ilmoittautunut. 

 
 
 

Muut hakuehdot 
 
Muut hakuehdot –lohkolla voidaan hakea opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet 
opetustapahtumaan. 

- Opetustapaht. 
Tämä hakukenttäyhdistelmä on muuten sama kuin yllä mainittu hakukenttäyhdistelmä, mutta tästä puuttuu koodiarvokenttä. Tämä kenttä täytetään siten, 
että avataan opetustapahtuman hakuikkuna klikkaamalla …-painiketta.  

- Ajalla 
Voit rajata opetustapahtumaan osallistuneiden joukkoa myös syöttämällä aikarajat. Tässä kentät viittaavat opetustapahtuman alkamispäivään ja 
päättymispäivään. 

- Status 
Voit rajoittaa opiskelijajoukkoa myös opiskelijoiden opetustapahtumaan liittyvällä ilmoittautumisstatuksella (esim. varsinainen ilmoittautuminen). 
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Haun tekeminen 

 
1) Haku tehdään siten, että ensin syötetään hakuehdot lohkoihin Perustiedot, Opinto-

oikeus, Opinto ja Muut hakuehdot. (ks. Hakuehtojen syöttäminen), HUOM. kaikkia ei 
ole pakko täyttää. 

2) Tämän jälkeen haku käynnistetään klikkaamalla Hae-painiketta (joko isohko painike 
Perustiedot-lohkon vieressä oikealla tai painikerivillä ikkunan yläosassa; ks. ohje 
WinOodin painikkeet) tai painamalla näppäintä F4 (pikanäppäinkomento). 

3) Riippuen haun vaikeudesta ja tulosjoukon koosta tuloksen muodostumisessa saattaa 
kestää hetki. Haun valmistuttua tulos näkyy näytön alaosassa. 

4) Tulosjoukosta voi valita halutut opiskelijat klikkaamalla rastin opiskelijan nimen 
eteen. 

5) Valinnan jälkeen painetaan vihreää väkästä  tai painiketta F2. Hae - Opiskelija -
ikkuna sulkeutuu ja valitut opiskelijat ”tulevat mukaan” ikkunaan, josta alun perin 
hakuikkuna avattiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.helsinki.fi/opiskelijarekisteri/oodi/tuki/ohjeet/win/winoodin_painikkeet.pdf

