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Osaamispassien tulostaminen pdf-tiedostoksi tai lataaminen zip-paketiksi 
 

Voit tulostaa omat osaamispassit (myös Näyttö-laatikot) pdf-tiedostoiksi tai ladata ne zip-pakettina esim. 

omalle muistitikulle. 

 

(1) Tulosteet osaamispassilaatikon tai Näyttö-laatikon sisältä 
Kun avaat osaamispassilaatikon, sen sisällä alalaidassa on PDF-painike. 

 

Tällöin voit valita tulosteeseen 

(1) sivujen määrän 

(2) tai pelkän tyhjän osaamispassin ilman omia vastauksia (vain tehtävänanto) 

(3) tai osaamispassin sisällöistä halutut (punaiset valinnat) 

(4) tai voit ottaa mukaan myös kaikki lisäämäsi tiedostot ja tehdä zip-paketin. 

Jos osaamispassi sisältää tiedostoja 

• Jos valitset Lataa pdf-tiedosto, saat itselle 

pdf-tiedoston, jossa tiedostot ovat link-

keinä. Tiedostot säilyvät linkkien päässä 

niin kauan, kunnes osaamispassi arkistoi-

daan tai poistetaan järjestelmästä. 

• Jos valitset Luo zip-paketti, saat kaikki 

osaamispassilaatikossa olevat tiedostot ja 

osaamispassinpohjan vastauksineen omina 

tiedostoina.  

Katso sivun lopussa kohta 2D. 
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(2) Tulosteet Harjoitteet-näkymässä 

 

Harjoitteet-näkymässä (1) valitse haluamasi tutkinnon osa (2) ja valitse sitten yksi tai useampi laatikko (3) 

tai kaikki laatikot (4). Sen jälkeen klikkaa kohtaa 5. 

A. Jos valitset esim. vain yhden osaamispassilaatikon, tulet tällaiseen valintakohtaan 

(1) voit valita Kaikki sivut, Sivu 1 tai Loppuarviointi. 

(2) klikkaamalla Lisäasetukset, avautuvat kohdat 3.-4. 

(3) ”vain tehtävänanto” – tulostat tyhjän osaamispassin ilman omia vastauksia 

(4) voit valita tulosteeseen nämä neljä vaihtoehtoa (punaiset valinnat) 

(5) Jos osaamispassi sisältää tiedostoja 

• Jos valitset Lataa pdf-tiedosto, saat itselle pdf-tiedoston, jossa tiedostot ovat linkkeinä. Tiedostot 

säilyvät linkkien päässä niin kauan, kunnes osaamispassi arkistoidaan tai poistetaan järjestelmästä. 

• Jos valitset Luo zip-paketti, saat kaikki osaamispassilaatikossa olevat tiedostot ja osaamispassin-

pohjan vastauksineen omina tiedostoina.  

Katso sivun lopussa kohta 2D. 
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B. Jos valitset kaikki osaamispassilaatikot, tulee tällainen valinta  

(1) voit valita kaikkien osaamispassilaatikoiden sisällöt yhdelle pdf-tiedostolle tai sitten jokaisesta osaamis-

passilaatikoista tehdään oma tiedosto. 

 

C. Jos olet kerännyt osaamispassien Kommentoi-kenttään tiedostoja, voit ottaa talteen kaikki tiedostot 

zip-paketiksi. Katso kohta 2D. 

 

D. Jos olet missä tahansa kohdassa valinnut Luo zip-paketti, järjestelmä toimii näin: 

• Sivuston oikeaan ylänurkkaan tulee ilmoitus (vihreä teksti): Viety raportti toimitetaan sähkö-

postiisi pian. 

• Sähköpostiisi tulee osoitteesta Workseed accounts@workseed.fi alla olevan kuvan mukainen 

ilmoitus. 
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