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$hteenveto , pro/ektitoiminnan 
4opetuksia4 I

8 menestyksek:s pro/ektitoiminta 
kokemuksellisena viisautena eli sanontoina

8 Viisas mies, joka tuntee sananlaskut, p11see 
sovintoon vaikeuksien kanssa (Joruba)
!Kuusi 1B5#D Sananlaskut /a puheenparret)
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Opetuksia IID pro/ektien luonne 
(Kuusi 1BB3D Gaailman 

sananlaskuviisaus)
8 3ill1 ei ole alkua, ei ole loppua (Suomi)

, pro/ektin on oltava a/allisesti ra/allinen
8 Tuhannen mailin matka alkoi yhdest1 askeleesta 

(Kiina)
, tyHt: ei voi tehd: tehokkaasti osittamatta sit:

8 8i r11t1li valitse kangasta (Swahili)
, asiakas m::r:: pro/ektin tavoitteet /a niiden laatutason

8 8i laskua tehd1 ilman is1nt11 (K:nsi-Eurooppa)
, pro/ektilla on aina oltava omista/a eli maksa/a
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Opetuksia IIID pro/ektien 
suunnittelu

8 Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty
, pro/ektin kustannuksista O5P m::r:ytyy /o 

suunnitteluvaiheessa
8 Tyhm1 joutuu tekem11n ty<n toistamiseen 

(Qurma)
, huonon suunnittelun /a heikon tiedonkulun /ohdosta 

/oudutaan tekem::n ep:yhteensopivia tuotteen osia 
uudestaan

8 8i kahden ty<t1 teetet1 yhdell1 (Qemba)
, pro/ektin resurssik:yttHsuunnitelmien on oltava 

realistisia



237

Opetuksia ISD suunnittelu (/atkT)

8 Yksi mies voi vastata tuhatta (Englanti)
, ihmisten tyHtehoissa voi olla suuriakin ero/a

8 8i ole aikaa tehd1 hyvin, mutta on aikaa korjata
(J:rvenp::)
, kor/aaminen maksaa aika enemm:n kuin tekeminen 

alunperin oikein

8 Nelj1toista virkaa, viisitoista vahinkoa (Vuotsi)
, mukanaolo liian useassa pro/ektissa vahingoittaa niit: 

kaikkia
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Opetuksia SD riskien hallinta

8 Laske menetyksesi ennen kuin lasket voiton 
m11r1n (Kibanon)
, riskien identifionnin /a kvantifioinnin t:rkeys pro/ektia 

suunniteltaessa /a k:ynnistett:ess:
8 8i pid1 ryhty1 yritykseen, joka ei ole viet1viss1 

loppuun (Joruba)
, riskien kvantifioinnin t:rkeys

8 8i kaikkia munia yhteen koriin
, pro/ektin kriittisimpi: vaiheita varten on oltava 

varasuunnitelmat
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Opetuksia SID riskien hallinta 
(/atkT)

8 Kun hevonen on jo kuilun p11ll1, on my<h1 
kirist11 ohjaksia (Kiina)
, varasuunnitelmat on teht:v: a/oissa

8 Vanha h1rk1 kynt11 suoraan
, vanhoissa ratkaisuissa /a teknologioissa on 

puolensa
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Opetuksia SIIID toiminta 
ongelmatilanteissa

8 Kun virhe on tunnustettu, se on puoliksi hyvitetty 
(Swahili)
, riskeihin pit:: p::st: puuttumaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessaY virheen piilottelu on pahempaa 
kuin sen myHnt:minen (ideaalissa yhteisHss:)

8 3enee sutta pakoon, t<rm11 karhuun (Suomi)
, virheit: ei kannata paeta, sill: ne vain pahenevat

8 8i leikattua leip11 yhteen saa (Suomi)
, mit: myHh:isemm:ksi pro/ekti on edennyt, sit: 

vaikeampaa on muuttaa pro/ektin lopputulosta
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Opetuksia I[D tehokas 
pro/ektitiimi

8 Kahdella yksimielisell1 on kahdentoista 
hajallaan olevan voima (Gongolia)
, pro/ektiryhm: on tehokkaimmillaan, kuin sen 

/:senill: on yhteinen tavoite
8 Suutari pysyk<<n lestiss11n

, ei ole hyv: /os pro/ektip::llikkH /outuu 
samanaikaisesti sek: /ohtamaan pro/ektia ett: 
toteuttamaan osaa siit:
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Opetuksia [D p::tt:minen
8 Herroille ja narreille ei pid1 n1ytt11 keskentekoista ty<t1 

(Eurooppa)
, eri sidosryhmille kannattaa tuottaa erilaisia raportte/a eri 

aikav:leill:
8 Hepo sy< mit1 h1rk1 tienaa (Armenia)

, pro/ektin laadun kehitt:misest: hyHtyv:t pikemminkin seuraavat 
pro/ektit kuin oma

8 Sotamiehet k1yv1t taistelun ja upseerit ottavat kunnian 
(Heprea)
, kunnia pro/ektin onnistumisesta on /aettava kaikkien siihen 

osallistuneiden kesken
8 Kun talo on valmis, puusepp1 unohdetaan (Pun/abi)

, pro/ektin lopussa on muistettava teki/Hit: " !"#!!#e%
palkitseminen



Pro/ektien menestyksellinen 
hallinta on taito, ei eksakti tiede


