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JANA-AIKATAULUN LAATIMINEN / PLANET KÄYTTÖOHJEEN MUKAAN  
 

Selite Toiminnot Viittaus PlaNet-käyttöohjeeseen 
Aloitus tyhjältä 

pohjalta tai 

mallipohjaa 

käyttäen 

- suoraan tyhjä projektipohja 

- Tiedosto Uusi -> tyhjä projekti 

- Tiedosto Uusi -> malliprojekti -> xxxx.prj (sitten kun 

malliprojektit tehty) 

Työskentelyn aloitus sivu 32 

Uuden projektin luonti sivu 39-43 

Tallennus 

 

-Tiedosto Tallenna 

-Tiedosto Tallenna nimellä… 

Projektin tallennus ja tiedostotyypit 

sivu 36 

Projektitiedot 

(tarkistus) 

Otsikoinnit 

- Projekti Projektitiedot -> perustiedot ja otsikot Projektitietojen määrittely 

sivu 40 ja 42 

Kalenteri(e)n 

määritys 

- Projekti Kalenterit… -> perus -> määritä 

- jos normikalenteri ok (vkonloput, arkipyhät ei työpäiviä), 

kalenteria ei tarvitse muokata 

 

Kalenterin määrittely sivu 44-45 

Taulukon 

sarakkeiden valinta 

 

- Muotoile Sarake Lisää sarakkeita 

- Lisää sarake –painike, tai hiir.oik.lisää sarake 

- siirto: sarakeotsikon valinta -> siirto otsikkoon tarttumalla 

Taulukon muokkaus sivu 46-48 

 

Tehtävien määrittely 

 

Selite-,Kesto- ja Alkaa-sarakkeet 

teht.lisäys väliin, lisää rivi –toiminnolla (tai insert-painike) 

Tehtävän lisäys ja poisto, rivien järjestely 

sivut 33-35 

Hierarkian 

määrittely 

 

 

- Sisennys-painike 

- Summatehtävän hierarkianumeron kaksoisnapsaus 

(alatehtävien piilotus ja esille tuonti) 

- Ajoituksen ja keston määrittely aina alimman 

hierarkiatason kautta ! 

Hierarkiatoiminnot luku 4/ sivu 80-81 

Muiden tieto-

sarakkeiden lisäys 

-hiiren oik. painike, lisää sarake (mm. teksti-sarakkeet,  nro, 

aik.alku, aik.loppu-sarakkeet –informatiiviset ajoitussarakkeet) 

sarakkeiden ots.muuttaminen, hiiren oik. ja sarakkeen asetukset 

 

Riippuvuudet 

 

- Lisää riippuvuuksia –painike (valituille tehtäville ketjutus-

painikkeella) 

- muokkaus/poisto: riippuvuusnuolen kaksoisnapsaus 

Riippuvuudet luku 4/ sivu 82-83 

 

Janojen pätkiminen 

 

- CTRL-näppäin pohjassa piirto jana-alueella (janan päällä 

pilkotaan ja ulkopuolella lisätään) 

- Työkalut Pilko tehtävä -> 

Monta tehtäväjanaa samalle riville 

sivu 54-55 

sivu 77-78 

Välitavoitteet 

pystyteksteinä/pysty

alueet 

- Projekti Pystyalueet, käyttäjän määrittelemät-kielekkeeltä Pystyalueet ja tilanneviivat sivu 53 

Eril. rekisterien, 

esim. 

Resurssirekisterin 

hyödyntäminen 

- Projekti Resurssirekisteri, luo res.koodit ja selitteet 

resursseille, Mit- ja Lask. –täpät pois, jos resurssi ei mitoita 

tehtävän kestoa vaan se vain liitetään tehtävälle, 

(...tapahtumarekisteri, organisaariorekisteri, tuoterekisteri) 

tapahtumat saadaan lisättyä kohdistetulle 

teht.riville tuplaklikkaamalla hiiren vasenta ja 

valitsemalla teht.ikkunasta ’tapahtuma’-

kieleke ja sitten tuplaklik. ens. tap.riville 

valikosta tarvittava tapahtuma. s. 58/60 

tekstikenttien 

valikkolistojen luonti 

Projekti-valikko...projektitiedot...asetukset-kieleke ja sieltä 

painike ’arvolistat’ jossa jokaiselle teksti-kentälle voidaan 

luoda valikkolistat 

 

Rajaustoiminto -Työkalut-Rajaus (jos halutaan ylätasot mukaan niin rajaus-

määrityksessä täppä myös summatehtävät kohtaan) 

sivu 92-93 

Tavoite - Projekti Tavoitteet -> selite -> Aseta kaikille Tavoitteen asettaminen sivu 172 

Seuranta/toteutumie

n seuranta 

- janan päältä pikavalikosta: Kirjaa valmiiksi 

- Taulukon Seuranta-välilehti-> valmius-% 

Seuranta  sivu 177-  

Aikataulun tulostus 

 

 

- Tiedosto Tulosta näkymä -> Esikatselu-ikkuna -> Näkyvän 

aikajakson säätö ja zoom-% 

-> Otsikkoalueen muokkaus (proj.otsikot) 

-> Tulosta (jos PDF-muotoon valitse tulostimeksi PDFtulost.) 

Näkymien tulostaminen sivu 67-71 

Huom! Muista tallentaa aikataulu työvaiheiden välillä riittävän usein! (Työkalurivin Tallenna-painike) 

 


