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Alkusanat
Olemme kirjoittaneet tämän oppimateriaalin koska projektiosaamisella on tänään kysyntää. Projektitoiminta on laaja ja kasvava alue työelämässä. Voidaan sanoa että projektivalmiudet ovat työelämässä toimimisen perusosaamista. Projekteissa korostuu tavoitteiden mukaisten tulosten aikaansaaminen. Tärkeää silloin ovat aikataulut, kustannusten hallinta ja lopputuloksen laatu. Kaikki tämä vaatii osaamista jota voidaan saada
aikaan projektiajattelulla.
Materiaalin keskeinen tavoite on selventää projektinhallintaa ja projektisuunnittelua - ei
ole projektia jota et voisi suunnitella. Useimmat projektit tuottaisivat hyvin suunniteltuina laadullisesti paremman lopputuloksen edullisemmin ja nopeammin. Materiaalin
tavoitteena on myös motivoida sinua projektinhallintaan ja oppimaan projektisuunnittelun perusteet sekä huomioimaan koko projektin ajan seuranta ja laatunäkökulmat.
Materiaalimme johtoajatuksena on pysyminen projektiajattelun perusasioissa. Tom
Lundberg 1 sanoo, että "juuri perusasioiden kanssa me operoimme koko ajan alasta
riippumatta". Hän toteaa myös, että "tiedon, osaamisen ja ymmärryksen lisääminen luo
kirjoittamiselle lisäarvoa". Pyrimme tällaiseen ymmärrystä kehittävään lisäarvoon kirjoittaessamme projektinhallinnan perusasioista.
Materiaali ei pyri kattamaan tai kertomaan sinulle kaikkea projektinhallinnasta tai
-suunnittelusta. Pyrimme antamaan kattavan kuvan määrällisesti suurimmasta projektinhallinnan alueesta eli pienten projektien suunnittelusta ja hallinnasta.
Tämä opintomateriaali pyrkii etenemään projektityömallin (sivu 24) mukaisesti vaiheittain. Materiaalissa esitämme sinulle projektin jäsentämistä eri tehtäväkokonaisuuksiin.
Tärkeää ei mielestämme ole suunnittelun viitekehyksen, projektityömallin noudattaminen orjallisesti. Tärkeää on se että opit käyttämään mallia joustavasti pitäen projektissasi mukana kaikki ja vain ne vaiheet joita projektissasi tarvitset. Projekti toteutetaan kyseisen vaiheistuksen mukaan vain kun se on mielekästä.
Materiaaliamme lukiessasi sinun kannattaa edetä joko alusta loppuun tai valita projektisi
etenemisen ja oman osaamisesi kannalta mielenkiintoinen otsikko. PDF-tiedostoa lukiessasi pääset haluamasi otsikon kohdalle ikkunan vasemmassa reunassa olevaa otsikon kirjanmerkkiä napsauttamalla. Esitä lukiessasi kysymyksiä ja seuraa lukemaasi. Pyri
luettuasi miettimään saitko esittämiisi kysymyksiin vastauksen.
Olemme koonneet materiaalin loppuosaan käsitteiden määrittelyluvun - sanaston.
Olemme havainneet, että ilman käsitteitä ja niiden ymmärtämistä kirjan kuin kirjan lukeminen on todella tuskallista. Suosittelemme että tutustut aluksi termeihin lukemalla
ne nopeasti läpi. Termin tullessa vastaan tässä sähköisessä tiedostossa on se merkitty
linkiksi (sininen) jolla pääset sanastossa kyseiseen kohtaan. Kun sitten lukiessasi tarvitset jonkin termin tarkennusta, siirry linkkiä napsauttamalla sanastoon. Alkuperäiseen
kohtaan palaat napsauttamalla WEB-painiketta Takaisin.
Miellyttäviä ja aurinkoisia opiskeluhetkiä toivottaa
Urpo Jalava ja Kari J Keinonen
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