Hae‐Opiskelija ‐käyttöohje
Yleistä

Hae‐Opiskelija –hakuikkunan toiminto on uudistettu tavoitteena saada selkeämpi ja helppokäyttöisempi
rakenne. Käyttäjä valitsee ensin, kumpaa hakua haluaa käyttää, Perushaku vai Laajennettu haku.
Hakuikkuna sisältää kaikki vanhan hakuikkunan hakukentät/‐kriteerit. Perushaussa on vain yleisimmin
käytetyt hakukriteerit näkyvissä. Laajennetussa haussa on kaikki loput vanhassa hakuikkunassa olleet
hakukentät. Käyttäjä voi vaihtaa asetusta (Perushaku/Laajennettu haku) milloin tahansa, ainoastaan
laajennetun haun kentät tuodaan näkyviin (Laajennettu haku) tai piilotetaan (Perushaku).
Perushaku:

Uusi hakukenttä: Oppijanumero
Perushaun kentät ovat pääsääntöisesti sellaiset, joita käyttäjä yleisemmin tarvitsee. Hakukriteerit on
jaettu kolmeen sarakkeeseen, joilla loogisesti erottuu, koskeeko hakukenttä opiskelijaan, opinto‐
oikeuteen vai opintoihin liittyviä tietoja. Toiminnallisesti kenttien hakukriteerit annetaan kuten vanhassa
hakuikkunassa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Päivämäärät voidaan kirjoittaa suoraan itse entiseen tyyliin tai poimia ne päivämääräkentän päässä
olevasta kalenteri‐ikkunasta.

. Kalenteri‐ikkunaa kannattaa käyttää, kun haetaan aikaväliä.

Kalenteri‐ikkuna:

Esimerkissä määritelty koko lukuvuotta kattava aikaväli.
Opiskelijan Status ja Opinto‐oikeuden kattavuus hakukentissä voidaan antaa useita hakuarvoja yhtaikaa,
valitsemalla arvot alinäytön listasta. Valitut arvot tuodaan alinäytöstä Hyväksy –painikkeella (vihreä
ruksi) ja poistutaan alinäytöstä punaisella ruksilla, ellei haluta valita listalta mitään arvoa.

Esimerkkinä tässä käytetään Statuksena hakukriteerit 1=Hakija, 3=Läsnäoleva tai 4=Poissaoleva. Kun
valinta on Hyväksy –painikkeella tehty, Status –kenttään jää vain statustiedon numero, ei selitettä (koska
selite ei mahdu kenttään silloin, kun valitaan useampi status).

Laajennettu haku:

Laajennetussa haussa saadaan näkyviin kaikki hakukriteerit. Uusia hakukenttiä: 1. Henkilön (Opiskelijan)
id (tekninen avain) Opiskelijan perustiedot –osiossa, 2. Peruste ja 3. Valintatapa Opinto‐oikeus –osiossa
sekä 4. Ei‐suoritettu opintokohde Opinnon tiedot ja Muut tiedot ‐osiossa.

Ei suoritettu opintokohde –hakuesimerkki:

Esimerkissä haetaan opiskelijoita, jotka eivät ole suorittaneet LL=Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa
eivätkä 040415S Elvytyksen syventävä kurssi ‐opintoa. Haettaessa useammalla opintokohteella
opintokohteiden välinen ehto on ’ja’.

Haun tulokset
Suurimmat uudistukset kohdistuvat Haun tulos –osaan. Sen rakenne on muutettu ja siihen on lisätty
uusia sarakkeita: Oppijanumero, Henkilön id.

Tulos näytetään grid‐ruudukossa, jolloin käyttäjä voi mm. muuttaa sarakkeiden leveyksiä venyttämällä
leveyttä hiirellä jommastakummasta reunasta ja täten saada näkyviin paremmin kiinnostavat tiedot.
Lisäksi voit laajentaa Haun tulos –osiota pituussuunnassa nostamalla hiirellä otsikkorivin yläreunasta
ylöspäin myös silloin kun Laajennetun haun hakukriteerit ovat näkyvillä. Tällöin haun tulokset siirtyvät
niiden päälle.

Status ja Opinto‐oikeus ‐sarakkeet on ylläolevassa kuvassa levennetty sekä Oppijanumero –sarake on
kavennettu.
Haun tuloksen otsikkosarakkeista voi lajitella haun tulosta. Jos tulosrivit lajitellaan, siitä jää suuntamerkit
( ↑ tai ↓ ) näkyviin. Kuvassa lajittelu tehty Statuksen mukaan.
Halutut opiskelijat (rivit) valitaan taustalla olevaan sovellusikkunaan (esim. Opiskelijan perustietojen
käsittely) joko painamalla ruudukon vasemman yläkulmassa olevaa merkkiä ✔ (kaikki rivit) tai
klikkaamalla hiirellä ☐:a halutun rivin kohdalla (vain osa riveistä).

Valitut rivit voidaan siirtää Exceliin klikkaamalla hiirellä

‐kuvaketta.

Kuvakkeen painaminen aukaisee Excelin ja tuo valitut tiedot sinne. Koska erotinmerkkinä on #, exceliä
täytyy muotoilla:
Klikkaa ensin jotakin saraketta (esim. A).

Tämän jälkeen ylävalikosta valitset välilehden ’Data’/’Tiedot’ ja sieltä toiminnon ’Text to
Columns’/’Teksti sarakkeisiin’. Excel ohjaa nyt tekstin tuomista kolmessa vaiheessa:
Ensimmäisessä vaiheessa valitaan ’Delimited’/’Erotettu’ ja klikataan alalaidasta ’Next’/’Seuraava’.

Toisessa vaiheessa vaihdetaan erottimeksi risuaita (#): asetetaan valinta kohtaan ’Other’/’Muu’,
vapaaseen kenttään laitetaan merkiksi # ja klikataan alalaidasta ’Next’/’Seuraava’.

Kolmannessa vaiheessa ei yleensä tarvitse tehdä muutoksia, riittää kun klikkaa alalaidasta painiketta
’Finish’/’Valmis’.

Nyt tiedot ovat Excelissä omissa sarakkeissaan.

Mikäli tiedot eivät siirry suoraan Exceliin klikkaamalla hiirellä
välitiedoston kautta.

‐kuvaketta, valitut rivit voidaan siirtää

Tietokentät on eritelty toisistaan #‐merkillä ja niiden muoto on UTF8, joten näitä asetuksia pitää
aktivoida Exceliin (excelissä ohjattu toiminnallisuus), kun tiedot otetaan käyttöön.
Vihreän kuvakkeen painamisen jälkeen avautuu csv –muistio. Tallenna se haluamallasi nimellä esim.
johonkin kansioon, josta sen löydät. (Tallennusmuoto on Tekstitiedostot (*.txt).) Tämän jälkeen avaa
Excel. Avaa juuri tallentamasi csv –tiedosto. Excel ohjaa tekstin tuomista kolmessa vaiheessa:

Ensimmäisessä vaiheessa valitaan ’Delimited’/’Erotettu’ ja 65001 : Unicode (UTF‐8). Useimmiten nämä
ovat jo oletuksena. Valintojen jälkeen painetaan alalaidasta ’Next’/’Seuraava’‐painiketta.

Toisessa vaiheessa erottimen oletuksena on useimmiten ’Tab’/’Sarkain’. Poista valinta ja valitse kohta
’Other’/’Muu’ ja laita kenttään risuaita (#). Paina ’Next’/’Seuraava’.

Kolmannessa vaiheessa on yleensä oletuksena sarakkeen tietojen muotona ’General’/’Yleinen’. Tämä on
useimmiten oikea muoto. Paina ’Finish’/’Valmis’ ja tiedot tuodaan Exceliin omille sarakkeilleen.

