
Johdanto 

Student status Ui on palvelu, joka käyttää Opintopolun julkista opintorekisteriä tarkistamaan jos 

käyttäjä täyttää vaatimukset opiskelija-alennukseen.  

Lähdejärjestelmästä (Opintopolku) on saatavilla tietyn henkilön opiskeluhistoria, joka tarkoittaa 

että sisältö on erittäin vaihtelevaa.  

Lähdejärjestelmän toteuttama JSON-muotoinen tieto on nykyisessä muodossaan tarkoitettu 

käytettäväksi Opintopolku -palvelun käyttöliittymässä. Koska Opintopolun tietosisältöön ei ole 

Waltin käytössä muuta julkista tapaa, käyttää Student Status UI käyttöliittymän muodostamiseen 

tuotettua tietoa. Student Status UI tulkitsee tietosisältöä oman sääntömoottorinsa avulla ja pyrkii 

päättelemään yksittäisen käyttäjän opiskelijastatuksen. Tietyissä erikoistapauksissa ja/tai muuten 

määrittelemättömissä tilanteissa tulos saattaa olla virheellinen. Tässä tapauksessa toivotaan, että 

kyseisen opiskelijan tietoja voitaisiin käyttää sääntömoottorin kehityksessä. 

Mikäli havaitset mielestäsi virheen opiskelijaksi tunnistamisessa, ole hyvä ja toimita löydöksen 

linkki support@lmj.fi  

Opiskelija statuksen asettamisen ehdot 

Jotta käyttäjälle voidaan määritellä opiskelijastatus, seuraavien ehtojen on täytyttävä. Tietyissä 

tapauksissa ja koulutuksissa lähdepalvelun tuottama tieto ei ole täydellistä ja tästä johtuen 

joissain tapauksissa kaikkea tarvittavaa tietoa ei välttämättä ole saatavilla. 

Sääntö Korkeakolutus Muu koulutukset 

Käyttäjän virallinen nimi 

(etunimi, muut nimet, 

sukunimi) täytyy täsmätä 

Opintopolussa olevaan 

nimeen. 

Voidaan tarkistaa 

täydellisti 
Voidaan tarkistaa täydellisti 

Käyttäjän virallinen 

syntymäaika täytyy täsmätä 

Opintopolussa olevaan 

syntymäaikaan. 

Voidaan tarkistaa 

täydellisti 
Voidaan tarkistaa täydellisti 

Opinto-oikeus on sallittujen 

opiskelutyyppien listalla 

Voidaan tarkistaa 

täydellisti 
Voidaan tarkistaa täydellisti 

Opiskelu täytyy olla tutkintoon 

tähtäävä 

Voidaan tarkistaa 

täydellisti 

Voidaan tarkistaa. Puutteellisen testidatan 

vuoksi muusta koulutuksesta tämä sääntö 

ei ole päästy testaaman kattavasti 



Opinto-oikeus on voimassa  
Voidaan tarkistaa 

täydellisti 
Voidaan tarkistaa täydellisti 

Käyttäjän on oltava 

ilmoittautuneena 

läsnäolevaksi. 

Voidaan tarkistaa 

täydellisti 

Läsnäoloilmoitus ei ole saatavilla 

vuosittain. Vastaan otettu opiskelupaikka 

toimii läsnäoloilmoituksena. Voidaan 

varmistaa että on opiskelupaikka olemassa  

 

Opiskelijastatuksen päättymisen 

päivämääriin liittyvät erityissäännöt 

 Kriteeri Päättyminen 

1 

Opiskelijuus päättyy 31.7. 

Opiskelijuus päättyy 31.12. 

Muutetaan päättymiseksi 31.8. 

Muutetaan päättymiseksi 31.1. 

2 Opiskelijuus päättyy 31.5. - 30.8. 

Muutetaan päättymiseksi 31.8. 

Tämä koskee sekä opiskelijoita, joiden opiskelu on jo 

päättynyt, että niitä joiden opiskelu jatkuu syksyllä. 

3 

Opiskelijuuden 

päättymispäivätietoa ei ole 

saatavana 

Asetetaan päättymiseksi 31.8. jos kysely tehdään 1.1.-

30.6. 

Asetetaan päättymiseksi 31.1. jos kysely tehdään 1.7.-

31.12. 

4 
Opiskelijuus on voimassa 

enemmän kuin vuosi 

Asetetaan päättymisesksi seuraavan vuoden elokuun 

loppuun 

Lista sallittu opiskelutyypeistä 

• Korkeakoulutus 

• Ammatillinen koulutus 

• Ibtutkinto 

• Diatutkinto 

• Lukiokoulutus 

• Ylioppilastutkinto 


