
 

 

 

 

 

 

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 

OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladatta-

vissa internetistä. Tämä siksi, että useimmilla välityömarkkinatoimijoilla ei ole varattu resursseja 

kalliisiin tietojärjestelmiin ja tietokoneohjelmiin. Tämä mahdollistaa OsaajaPlus –järjestelmän käy-

tön myös pienille kolmannen sektorin toimijoille. 

Huomioitavaa on, että näillä maksuttomilla ohjelmilla täytettyihin ja tallennettuihin lomakkeisiin ei 

voi tehdä muutoksia. Siksi kukin lomake on täytettävä valmiiksi ennen tallentamista. Mikäli val-

mentautujan tilanteeseen tulee kirjattavia muutoksia, tarvittavasta lomakkeesta on laadittava uusia 

versio. 

Järjestelmän kehittämisvaiheessa asiaa pohdittiin ja tultiin siihen tulokseen, että valmentautujan 

kehittymis- tai etenemisprosessia voidaan tarkastella vain säilyttämällä alkuperäiset dokumentit. 

Tämä oli myös yksi painava syy siihen, miksi päädyttiin maksuttomaan ohjelmavaihtoehtoon. 

Tämä vaihtoehto takaa myös sen, että lomakepohjat pysyvät muuttumattomina ja näin ollen saman-

sisältöisinä kaikilla käyttäjillä. Samalla ei ole myöskään vaaraa, että lomakepohja jostain syystä 

muuttuisi tai katoaisi. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että täytetyt lomakkeet tallennetaan aina val-

mentautujan nimellä hänen omaan kansioonsa. Näin varmistetaan se, että tyhjät lomakkeet ovat 

edelleen käytettävissä.  

Suosittelemme Teitä ottamaan tyhjästä lomakkeistosta muutamia varmuuskopioita organi-

saatioonne.  

4.1. Tarvittavat ohjelmat OsaajaPlus -järjestelmän käyttöön ja tallentamiseen 

Adobe Reader tai vastaava PDF -tiedostojen lukemiseen soveltuva ohjelma. 

Huom. Lomakkeiden käyttöön vaaditaan vähintään 7.0 versio Adobe Reader -ohjelmasta. 

Excel tai OpenOfficen vastaava taulukkolaskentaohjelma arviointitaulukon käyttöön. 

 

PDF Creator tai vastaava ns. virtuaalitulostinohjelma, lomakkeiden tallentamiseen. 

Huom. Tätä ei tarvita, jos tietokoneelle on asennettu Adobe Acrobat tai vastaava lomakkeiden 

muokkaamiseen soveltuva ohjelma. 

 

Kaikki lomakkeiden käyttöön ja tallennukseen tarvittavat ohjelmat, saa ladattua ilmaiseksi inter-

netistä. (Adobe Reader, Open Office, PDF Creator) 



4.2. Korosta kentät ominaisuus 

Mikäli lomakkeesta löytyy epäselviä kohtia, etkä ole varma missä tekstiä tulisi olla, löytyy  

Adobe Reader sekä Adobe Acrobat ohjelmista ”Korosta kentät” painike , joka sijaitsee näytön  

oikeassa yläkulmassa.  

 

Kuva 1. Kentän Korostus 

 

Tästä painamalla ohjelma korostaa lomakkeen kaikki tekstikentät vaaleansinisellä värillä, 

joka selkeyttää huomattavasti lomakkeen täyttöä, tämä korostuu erityisesti OsaajaPlus -Todistusta 

täytettäessä. 

 

 

 

 

Kuva 2. Ilman kentän korostusta         Kentät korostettuina 

 

4.3. Lomakkeiden tallentaminen 

Mikäli tietokoneellesi on asennettu Adobe Acrobat tai vastaava ohjelma, tallennus tapahtuu nor-

maalisti ”tallenna” tai ”tallenna nimellä” painikkeesta, jolloin seuraava esimerkki ei koske teitä. 

Huomioithan että seuraavan esimerkin mukaisen tallennuksen jälkeen lomakkeisiin ei voi tehdä 

enää muutoksia. Tallennettuihin lomakkeisiin ei jää kentän korostuksia tai sivussa olevia keltaisia 

ohje merkintöjä. 

 

 



Kun täytetty lomake on valmis, paina näytön vasemmassa ylälaidassa olevaa tulosta painiketta.  

 

 

 

Kuva 3. PDF- lomakkeen tallentaminen tulostuspainikkeen kautta 

 

Valitse Tulostinlistasta käytettäväksi tulostimeksi ”PDFCreator” ja paina ”OK”. 

 

 

Kuva 4. PDF Creatorin valinta tulostin-valikosta 

  

Tämän jälkeen ruutuun tulee seuraavanlainen ikkuna. 



 

Kuva 5. Tallennustietojen asettaminen 

Näistä kohdista tärkeimpiä ovat: Otsikko, Luotu/Muokattu ja Tekijä.  

Otsikko tarkoittaa tiedoston nimeä jolla lomake tallennetaan tietokoneelle. Esimerkiksi ”Osaa-

jaPlus-Todistus + valmentautujan nimi”. 

Luotu/Muokattu  kenttä näyttää päivämäärän ja kellon ajan jolloin lomake on tallennettu. 

Tekijä  on se henkilö, joka on ollut lomakkeen täyttäjänä. Ohjelma ehdottaa automaattisesti teki-

jäksi sitä henkilöä, jonka tunnuksilla on sillä hetkellä kirjauduttu tietokoneelle. 

Kun olet antanut halutut tiedot niille kuuluviin ke nttiin, paina ”Tallenna tiedosto” 

Ruutuun avautuu ikkuna ”Tallenna nimellä”. 



 

Kuva 6. Tietojen tallentaminen asiakkaan kansioon 

Valitse haluamasi kansio, johon haluat lomakkeen tallentaa ja paina ”Tallenna”. 

Tallennus on hyvä tehdä valmentautujan nimellä varustettuun kansioon, jolloin kaikki henki-

löä koskevat tiedot löytyvät helposti samasta paikasta. 

Huomioithan, että tallentamisen jälkeen lomakkeeseen ei siis enää voi tehdä muutoksia, joten 

täytäthän lomakkeen kerralla valmiiksi ennen tallentamista. 

 


