
TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus Tentti 14.05.2010

Lopullinen arvosana muodostuu harjoitusten ja tentin yhteispistemaarastå. fgrssin
läpipääsyraja tulee olemaan noin 15 pistettä. HUOM: Molemmat osa-alueet tulee läpäistä
myös erikseen; tentistä vaaditaan noin 10 pisteftä ja harjoitukset on suoritettava
hyväksytysti.
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NIMI:

OPISKELIJANRO:

HARJOITU STEN S UO R ITU SAJAN KOHT A (esim. Kevät- t 0):

o Jos et ole TKK:n perusopiskelija, kirjoita statuksesi opiskelijanro:n jälkeen
r Voit vastata kysymyksiin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi
r Tentti koostuu kolmesta osiosta; sinun tulee vastata KAIKKIIN kysymyksiin
o Halutessasi voit täydentää vastaustasi esimerkein
r Sanakirjat ja funktiolaskimet ovat sallittuja tentissä

osA I

Jokainen kysymys on 1 pisteen arvoinen.

a) Mitkä ovat kolme eri näkökulmaa projektiin?

b) Määrittele ohjelma

c) Mitä tarkoittaa funktionaalinen organisaatio? Piirrä kuva.



d) Mitä tarkoittaa työn ositus?

e) Miten BCWP (toteutuneen työn budjetoidut kustannukset) voidaan laskea

tuloksen arvon laskennassa?

f) Määrittele sidotut kustannukset'

OSA II
Tehtävät ovat kahden (2) tai kolmen (3) pisteen arvoisia'

a) Millaisia tekniikoita voidaan käyttää projektin aikataulun suunnitteluun? (2p)



b) Mitä tarkoitetaan projektin sidosryhmillä? Anna esimerkki siitä, miten

sidosryhmät ja sidosryhmien hallinta voivat vaikuttaa projektin onnistumiseen'
(2p)

c) Mitkä ovat projektin yleisimmin määritellyt kolme toisistaan riippuvaa

tavoitetta? Miien proje*tin onnistumista voidaan arvioida ja mitkä tekijät

vaikuttavat p rojekti n onn istumisen mittareihi n? (3p)



d) Laske PERT-menetelmällä alla olevien kahden riskin odotusarvot ja
keskihajonnat. Määritä myös kokonaisriskin odotusarvo ja keskihajonta. (3p)

Riskin vaikutus kustannuksiin

Odotusarvo

Keskihajonta

mtntml todennäköisin maksimi Odotusarvo keskihajonta
Riski 1 -200 50 300
Riski 2 0 300 1 100
Kokonaisriski



osA ill
Tehtävä on kuuden pisteen arvoinen.

Piirrä tehtäväverkko seuraavasta kuvitteellisesta talonrakennusprojektista.
Merkitse myös kriittinen polku ja laske pelivarat. Mikä on projektin lyhyin
mahdollinen kesto?

Edeltävän tehtävän tulee olla kokonaisuudessaan suoritettu (kaikki riippuvuudet
LA-tyyppiä), ennen kuin seuraajatehtävä voidaan aloittaa.

Koodi Kesto päivissä
Riippuvuus-

suhteet
A 4

B 3 A

c 6 A

D 5 A
E 2 c
F 4 c
G 4 B

H 7 D,E,F,G


