
Pikatyökalurivi
Voit mukauttaa tämän alueen, jotta suosikkikomentosi 
ovat aina näkyvissä.

Valintanauhan komentojen selaaminen
Jokaisessa valintanauhassa on ryhmiä ja jokaisessa ryh-
mässä on joukko siihen liittyviä komentoja.

Projektien hallinta
Voit avata, tallentaa, tulostaa ja 
jakaa projektisi. Tässä näkymässä 
voit myös muuttaa asetuksia ja 
tiliasetuksia.

Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen
Piilota tai näytä valintanauha valitsemalla Valintanauhan näyttöasetukset 
tai painamalla Ctrl+F1-näppäinyhdistelmää.

Näkymän vaihtaminen  
Työskentele tehokkaasti 
sopivassa näkymässä. Valitse 
Gantt-kaavio, Tehtävien käyttö, 
Työryhmän työsuunnitelma tai 
Resurssitaulukko.

Lähentäminen ja 
loitontaminen
Suurenna tai pienennä 
aika-asteikkoa vetämällä 
zoomauksen liukusäädintä.

Tehtävän tietojen näyttäminen samassa paikassa
Tehtävien tiedot näkyvät selkeästi vasemman ruudun 
riveillä ja sarakkeissa. Graafiset kestotiedot näkyvät 
oikealla aika-asteikon palkkeina – kaikki samassa 
näkymässä.

Näppäinvihjeiden 
näyttäminen
Jos käytät mieluummin 
näppäimistöä, paina Alt-
näppäintä, niin saat näkyviin 
näppäimet, joiden avulla 
voit käyttää valintanauhan 
komentoja.

Samat pikanäppäimet ovat edel-
leen käytettävissä.

Pikaopas 
Microsoft Project 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot.
Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista.



Project 2013:n
käytön aloittaminen  
Kun avaat Project 2013 -sovelluksen, näet ensimmäisenä täysin uuden ilmeen. Eikä siinä 
vielä kaikki. Huomaat pian, miten paljon toimintoja on uudistettu Project 2007:ään 
nähden. Sen sijaan että ohjelma avautuu tyhjään tiedostoon, Project 2013 ohjaa sinut 
keskukseen, josta voit aloittaa projektisi. Valitse Tiedosto > Uusi ja aloita sitten uusi 
projekti.

Projektinhallinnan
neljä perusvaihetta   
Jos sinulla ei vielä ole kokemusta projektinhallinnasta, Project 2013 auttaa 
pääsemään nopeasti alkuun ohjelman sisäisen projektioppaan avulla. Aloita 
valitsemalla Tiedosto > Uusi > Aloittaminen.

Kun suunnittelet uutta projektia, tutustu yleisiin projektimalleihin, tuo tietoja Excelistä 
tai SharePoint-sivustosta tai valitse Tyhjä projekti ja aloita tyhjästä Gantt-kaaviosta. 
Voit avata aiempia projekteja tietokoneesta, verkosta, Project Onlinesta tai vaikkapa 
OneDrivesta.

Nelivaiheisen oppaan avulla opit ajoittamaan tehtäviä, luomaan aikajanan, rapor-
toimaan edistymisestä ja tekemään yhteistyötä ryhmän jäsenten kanssa SharePoin-
tissa ja Lyncillä poistumatta Projectista.



Usein käytettyjä toimintoja 
Seuraavan luettelon avulla löydät nopeasti Project 2013:n yleisimmin käytetyt työkalut ja komennot.

Toiminto Valitse Valitse sitten

Voit sitten avata, tallentaa, viedä, tulostaa tai jakaa projektin SharePointiin, 
OneDriveen tai Project Online -pilvipalveluun

Tiedosto Backstage-näkymä (valitse komento vasemmasta reunasta).

Voit linkittää tehtäviä, poistaa tehtävien linkityksiä, jäsentää tehtäviä, 
päivittää projektin tilan tai luoda välitavoitteita

Tehtävä Aikataulu-ryhmä.

Voit lisätä henkilöitä, vähentää työmäärää tai luoda resurssivarannon Resurssi Lisää-, Varaus- ja Taso-ryhmä.

Voit luoda visuaalisen raportin, viedä raportin Exceliin tai Visioon tai vertailla 
projekteja

Raportti Näytä raportit -ryhmä.

Voit määrittää projektin perusaikataulun, luoda pääprojektin tai luoda 
tehtävien WBS-koodeja

Projekti Lisää-, Ominaisuudet- ja Aikataulu-ryhmä.

Tarkastele projektin tietoja Gantt-kaaviossa, aikajanalla tai kalenterissa Näkymä Tehtävänäkymät-, Jaettu näkymä- ja Resurssinäkymät-ryhmä.



Projektitietojen esitteleminen
 

Project 2013:n avulla voit luoda raikkaita, värikkäitä, ammattimaisia raportteja 
ilman, että tiedot täytyisi viedä toiseen ohjelmaan. Voit lisätä kuvia, kaavioita, ani-
maatioita, linkkejä ja paljon muuta – kaikkea, mitä tarvitset projektin tilan tietojen 
jakamiseen selkeästi ja tehokkaasti sidosryhmille ja ryhmäsi jäsenille.

Tehtäväpolkujen jäljittäminen
 

Näyttääkö projektin Gantt-kaavio sillisalaatilta? Monimutkaisissa projekteissa 
Gantt-kaavio voi näyttää palkkien ja riippuvuusnuolien sekamelskalta. Jos hal-
uat selventää kaaviota, voit korostaa minkä tahansa tehtävän linkkiketjua tai 
tehtäväpolkua. Valitse Gantt-kaaviossa Muotoile > Tehtävän polku. 

Napsauta Raportti-välilehteä (Project 2013:n uusi ominaisuus) ja valitse sitten 
haluamasi raportti. Monet raporttien piirtotyökalut ovat samoja Excelissä, Word-
issa, PowerPointissa ja Projectissa.

Kun valitset tietyn tehtävän, kaikki sitä edeltävät tehtävät tulevat näkyviin yhdellä 
värillä ja kaikki sitä seuraavat tehtävät toisella värillä.



Project Onlinen käyttäminen
 

Jos käytössäsi on Project Online, voit käyttää Projectin täyttä versiota melkein 
mistä tahansa, jopa tietokoneissa, joihin ei ole asennettu Project 2013 -sovellusta. 
Tarvitset vain Internet-yhteyden ja tietokoneen, jossa on Windows 7 tai uudempi 
versio.

Ryhmän kanssa keskustelu  
 

Jos organisaatiossa on käytössä Lync 2013, voit pitää yhteyttä ryhmän jäseniin Project 
2013:n avulla. Voit tiedustella tilannepäivityksistä, kysyä pikaisia kysymyksiä tai kes-
kustella strategioista poistumatta Projectista. Osoita henkilön nimeä hiirellä ja aloita 
pikaviestikeskustelu, lähetä sähköposti tai soita puhelu.

Jos käytössäsi on Project Online, voit käyttää Projectin täyttä versiota melkein 
mistä tahansa, jopa tietokoneissa, joihin ei ole asennettu Project 2013 -sovellusta. 
Tarvitset vain Internet-yhteyden ja tietokoneen, jossa on Windows 7 tai uudempi 
versio.

Voit myös aloittaa videokeskustelun, kun haluat kysyä ryhmän jäseneltä projektin ti-
lanteesta, vastata sidosryhmien kysymyksiin tai keskustella kasvokkain toisella puolella 
maailmaa olevan toimittajan kanssa.



Project 2013:n käyttäminen
aiempia versioita käyttävien käyttäjien kanssa
Seuraavat asiat kannattaa pitää mielessä, kun jaat tai vaihdat tiedostoja Projectin aiempia versioita käyttävien 
henkilöiden kanssa.

Project 2013:ssa Mitä tapahtuu? Mitä minun pitää tehdä?

Avaat projektin,
joka on luotu
Project 2007:ssä.

Projekti avautuu Project 2013:ssa, mutta otsikkorivillä lukee 
[Yhteensopivuustila]. Tämä tarkoittaa, että projekti on tallennettu
vanhempaan tiedostomuotoon, joka ei tunnista uusia ominaisuuksia, 
kuten aikajanaa, manuaalisesti ajoitettuja tehtäviä ja uusia kenttiä.

Jos haluat käyttää kaikkia Project 2013:n sisältämiä uusia 
ominaisuuksia, projekti on muunnettava uusimpaan 
tiedostomuotoon.

Ennen kuin muunnat aiemman projektin tiedostomuodon,
mieti ensin, teetkö yhteistyötä Project 2007:ää käyttävien 
henkilöiden kanssa. Jos näin on, jatka työskentelyä 
yhteensopivuustilassa.

Jos kukaan ei enää käsittele projektia Project 2007:ssä, projekti 
kannattaa muuntaa uusimpaan tiedostomuotoon. Voit tehdä sen 
valitsemalla Tiedosto > Tallenna. Saat kehotteen tallentaa projekti 
2013-muotoon.

Tallennat projektin
Project 2010 -tiedostona.

Projekti avautuu Project 2013:ssa ilman toimintarajoituksia. Tiedostomuotoa ei tarvitse päivittää. Project 2010- ja
Project 2013 -muodoissa olevia projektitiedostoja voi jakaa ja 
käyttää muuntamatta tiedostomuotoa.

Tallennat projektin
Project 2010 -tiedostona.

Projektin muuntaminen Project 2007 -muotoon poistaa käytöstä 
Project 2013:n uudet ominaisuudet (kuten manuaalisen ajoituksen,
visuaalisen raportoinnin, uudet kentät ja aikajananäkymän), mutta 
mahdollistaa projektin jakamisen henkilöille, jotka käyttävät vielä 
Project 2007 -ohjelmaa.

Kun olet muuntanut Project 2013:ssa luodun projektin Project 
2007 -muotoon, tarkista näkymät, joissa on saatettu käyttää uusia 
ominaisuuksia, kuten manuaalista ajoitusta, visuaalista raportointia, 
uusia kenttiä tai aikajananäkymää. Uusia ominaisuuksia 
hyödyntävät projektitiedot eivät välttämättä ole näkyvissä tai 
muokattavissa Project 2007 -muodossa.


