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▪ Hanketiedot on siirrettävissä toistaiseksi vain yhteen suuntaan Intelli R 

->PlanMan Project (ensimmäisessä Intelli R-versiossa)

▪ Kun hanketietoja siirretään uudestaan samaan PlanMan-pohjaan, 

uudet hankkeet tulevat uusina hankeriveinä, aikaisemmin siirretyt 

hankkeet eivät siirry uudestaan, mutta niiden osalta muutetut tiedot 

päivittyvät myös PlanManiin siirron yhteydessä.

▪ PlanManissa voi hankkeille antaa myös muita tietoja mitä Intelli R:ssä 

on hanketietoina. Esim. suunnitelmallista ajoitustietoa, vuosibudjetit, 

karttamerkinnät. Ne pysyvät PlanMan-tiedostossa muuttumattomana 

kun uusi siirto tehdään Intelli R:stä

▪ PlanMan Projectista tulee olla käytössä versio 2019 tai uudempi.

▪ PlanMan-siirtotiedosto on muokattavissa

Tiedonsiirrosta:



PlanMan Oy

Hankeluettelon hankkeet tallennetaan Excel-tiedostoksi

Intelli R -> PlanMan Project

Lataa siirrettävä (halutulla tavalla rajattu) 
hankejoukko Exceliin.



PlanMan Oy

Hankeluettelon hankkeet tallennetaan Excel-tiedostoksi

Intelli R -> PlanMan Project

Tallenna Excel-tiedosto ’nimellä’ PlanMan-tuontia varten 
määrittämääsi kansioon. Tiedostonimessä on hyvä olla 
ajankohtatieto (tulee oletuksena). Tiedosto käsittää ns. 
raakaraporttimuodossa hankkeista kaikki hanketasoiset tiedot.



PlanMan Oy

Tuo hanketiedot Excel-tiedostosta PlanMan-siirtopohjaan

Intelli R -> PlanMan Project

Avaa PlanMan Projectissa Intelli R – PlanMan –siirtotiedosto (mihin viimeksi on tuotu 
hanketiedot) ja tallenna se ’nimellä’ uuden ajankohdan mukaan. Jotta aikaisempi 
siirtotiedosto jää myös sen hetkisenä tilanteena talteen.

(ensimmäinen tuontihan on tuotu tyhjälle pohjalle)

Paina ’Koti’ –valikon ’Excel tuonti’ –painiketta.

Valitse kansio, josta tiedosto tuodaan ja valitse tiedostotyypiksi ’Excel97-2003.xls’-tiedosto. 
Valitse tiedosto joka tuodaan. Kun hankeaineisto tuotu niin tallenna (uuden ajankohtatiedon 
mukaan).



PlanMan Oy

Hankkeiden ajoitus PlanManissa

Intelli R -> PlanMan Project

PlanMan-tiedosto käsittää viisi välilehteä. 

1. Ensimmäisessä on näkyvissä kaikki hanketiedot. 

2. Toisella välilehdellä (Investointilajeittain LTK) on hankkeet ryhmitelty investointilajeittain. Välilehdellä 
voidaan kirjata hankkeille myös ajalliset valmiusasteet (tot.kesto%)

3. Kolmannella välilehdellä (Ajoitus), nähdään hankkeiden suunnitelman mukaiset alku- ja 
loppupäivämäärät sekä kestot, kuten ne on Intelli R:ään ajoitustietoina kirjattu. 

4. Neljännellä välilehdellä (Vuosibudjetointi) voidaan tehdä hankebudjettien vuosijaksotus

5. Viidennellä välilehdellä (Karttatarkastelu) voidaan hankkeet piirtää karttapohjaan



PlanMan Oy

Hankkeiden ajoitus PlanManissa

Intelli R -> PlanMan Project

Pääasiallisin välilehti on ’Investointilajeittain (LTK)’. Siinä tuotu hankeaineisto nähdään Investointilajeittain 
ryhmiteltynä. (Ryhmittelymääritykset asetettu ’Lisärahoitus’ –sarakkeessa, jossa näkyvissä 
kust.paikka…(otsake on vaan virheellinen, tieto ko. sarakkeella on oikein)). 

Ko.välilehdellä kirjataan hankkeille ajallinen valmiusaste. Jonka mukaan tulee valm.asten prosentit sekä 
toteutumagraafiikka sekä taulukkoon että janapuolelle.

Välilehdelle on määritetty myös tulostuksen esikatselu/tulostusasetukset siten, että siitä saadaan 
lautakuntaa varten tarvittava tuloste.



PlanMan Oy

Hankebudjettien vuosijaksotus

Intelli R -> PlanMan Project

Vuosibudjetointi -välilehdellä:

Intelli R:ssä annettu hankkeen kokonaisbudjetti saadaan jaksotettua kuluvalle ja tuleville 
vuosille. 



PlanMan Oy

Hankkeiden merkintä karttapohjaan

Intelli R -> PlanMan Project

Karttatarkastelu -välilehdellä:

Hankkeet voidaan merkitä karttapohjaan aluepiirtona tai viivapiirtona

(toiminto käydään läpi koulutuksessa, tämä ohjeistettu paremmin PlanMan pikaohjeistuksessa)



PlanMan Oy

Tulostustoiminnot:

Intelli R -> PlanMan Project

Tulostaminen (PDF, paperille):

Tulosteen esikatseluun pääseen kultakin työnäkymältä esim. päävalintapainikkeen 
’Tulostus’…Esikatselu –valikosta.

Tulosteen esikatselussa skaalataan sisältöä (’Zoom’, Sivuja…) siten, että kokonaisuus saadaan 
luettavaan asuun. Taulukon ja jana-alueen pystyviivaa voi säädellä vas-oikealle. Jana-aluetta saa 
aseteltua ’Aikaväli’-painikkeella. Otsikkotekstejä pääsee muuttamaan ’Otsikot…’ –painikkeella.
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▪ Käytön neuvonta, konsultointi ja koulutukset:

Pekka Väätänen p. 044 5675 191

pekka.vaatanen@kuntaplus.fi

Käyttötuki:

mailto:pekka.vaatanen@kuntaplus.fi

