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ISTUNNON TAUSTA 
 

Tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelmien luominen ovat välttämätön osa johtamista. 
Juuri tavoitteidemme saavuttamisen myötä meistä on tullut maailman suurin humanitaarinen 
järjestö, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten elämään vuosittain. 
 
Tässä istunnossa tutkimme, miten asetamme järkevät tavoitteet (SMART-tavoitteet), ja 
keskustelemme siitä, kuinka laatia toimintasuunnitelmia, jotka auttavat sinua saavuttamaan 
tavoitteesi lohkon puheenjohtajana. 

 

ISTUNNON TAVOITTEET 
 
Tämän istunnon jälkeen osallistujat osaavat:  
 

• Asettaa järkeviä tavoitteita 
• Laatia toimintasuunnitelmat 
• Käyttää järkeviä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia 
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ISTUNTOON VALMISTAUTUMINEN 
 
Ehdotuksia valmistautumiseen:  
 

• Harkitse tämän istunnon teknisiä vaatimuksia. Testaa kannettava/tavallinen tietokone, 
LCD-projektori ja taulu, PowerPoint-diat ja langaton hiiri/laserosoitin, jos käytät niitä.  
 

• Tarkista, että sinulla on kaikki istunnossa tarvittavat materiaalit. Hyödynnä 
koulutusmateriaalin tarkistuslistaa Ohjaajan suunnitteluoppaassa varmistaaksesi, että 
sinulla on kaikki tarvittava istuntoa varten.    
 

• Käy läpi kaikki istunnon aikana tehtävät harjoitukset. Oletko hankkinut ja järjestänyt 
kaikki materiaalit, joita tarvitaan harjoitusten tekemiseen? 

 

• Käy sisältö läpi ennen istunnon alkamista. Varmista, että ymmärrät sisällön ja tiedät 
kuinka suorittaa muut tarvittavat toimet. 

 
MATERIAALIT 
 

• Kouluttajan opas  
• Osallistujan käsikirja 
• PowerPoint-diat 

 
VÄLINEET 
 

• Tietokone 
• LCD-projektori ja valkokangas 
• Langaton hiiri / laserosoitin 

(valinnainen) 
 

KUVAKKEET 
 
 
 
 

 
Viittaa: 

Osallistujan käsikirja 
Harjoitus  
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ISTUNNON AJANKÄYTTÖ 
 

 Yleiskatsaus sisältöön Materiaalit 
JOHDANTO 

(5.00) 
 

Esitelmä: Istunnon tavoitteet 
 

PowerPoint-dia  
 
 

MODUULI 1:  
Aseta järkeviä tavoitteita 

 
(20.00) 

 

Esitelmä/keskustelu: 
Aseta järkeviä tavoitteita 
 
Harjoitus: SMART-tavoitelausunto 

PowerPoint-diat  
 
Osallistujan käsikirja  
 
 

MODUULI 2:  
Laadi toimintasuunnitelma 

 
(20.00) 

 

Esitelmä/keskustelu: 
Laadi toimintasuunnitelma 
 
Harjoitus:  
Laadi toimintasuunnitelma 

PowerPoint-diat  
 
Osallistujan käsikirja  

MODUULI 3: 
Käytä järkeviä tavoitteita ja 

toimintasuunnitelmia 
 

(25.00) 
 

Esitelmä: Käytä järkeviä tavoitteita 
ja toimintasuunnitelmia 
 
Harjoitus:  
Lohkon ja piirin tavoitteet 

PowerPoint-dia  
 
Osallistujan käsikirja 

YHTEENVETO 
(5:00) 

Esitelmä: Vielä yksi ajatus PowerPoint-diat 

Kokonaisaika: 75.00 
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JOHDANTO 
Kokonaisaika: 5.00 

 
ESITELMÄ: ISTUNNON TAVOITTEET (5.00) 
 
Totea 

Ennen osallistumista tähän työpajaan sinua pyydettiin suorittamaan 
tavoitteen asettamisen verkkokurssi ja tuomaan kaksi tavoitetta 
mukanasi. Yhden näistä tavoitteista tulisi olla tavoite, joka sinulla 
on lohkollesi, ja toisen tavoitteen tulisi olla yhteinen tavoite 
piirikuvernöörin kanssa.  Käytämme verkkokurssilla oppimiasi ja 
tähän työpajaan esittämiäsi tavoitteita syventämään SMART-
tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien luomista. 
 

Kysy osallistujilta, ovatko he suorittaneet tavoitteiden 
asettamisen verkkokurssin. Jos jotkut heistä eivät ole vielä 
suorittaneet sitä, kerro heille, että he voivat silti seurata 
tätä istuntoa, ja rohkaise heitä suorittamaan kurssi tämän 
työpajan jälkeen. 
 
Varmista myös, että he ovat tuoneet tavoitteet mukanaan 
työpajaan. Jos paikalla on osallistujia, jotka ovat 
unohtaneet tehdä tämän, anna heille hetki aikaa ajatella 
kahta tavoitetta, joita he voivat käyttää tässä istunnossa.  

 
Näytä 
 

Näytä dia 1: Istunnon tavoitteet 
 

  
 

 
 



Kouluttajan opas 
Lohkon tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelmien 
laatiminen 

 

Lions Clubs International  Sivu | 5  
 

Totea 
Tämän istunnon jälkeen osaatte: 

• Asettaa järkeviä tavoitteita 

• Laatia toimintasuunnitelma 

• Käyttää järkeviä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia 
 

Siirry 
Tämä istunto antaa teille mahdollisuuden työskennellä luomalla 
järkeviä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia, jotka koskevat suoraan 
roolianne lohkon puheenjohtajana.  
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Moduuli 1: Aseta järkeviä tavoitteita 
Kokonaisaika: 20.00 

 
ESITELMÄ/KESKUSTELU: ASETA JÄRKEVIÄ TAVOITTEITA (10.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 2: Aseta järkeviä tavoitteita 
 
 

 
 

Totea 
Aloitetaan moduulista 1, Aseta järkeviä (SMART) tavoitteita.  
 

 
Näytä 

Näytä dia 3: Mikä on järkevä (SMART) tavoite? 
 

 
 
 
Kysy 

Tehdään pikainen katsaus siihen, mitä opitte verkkokurssilla. 
Voiko kukaan kertoa minulle, mikä tekee SMART-tavoitteesta 
erilaisen kuin tavalliset tavoitteet?  
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Kysy osallistujilta, mitkä ominaisuudet muodostavat 
SMART-tavoitteen. Pyydä vapaaehtoisia kertomaan kukin 
yhden ominaisuuden. Järkevät SMART-tavoitteet ovat 
tarkkoja, mitattavissa olevia, toteutettavissa, realistisia ja 
aikaan sidottuja. Kiitä heitä vastauksista. 

 
 
Näytä 

Näytä dia 4: Lainaus 
 

 
 

Lue lainaus ääneen. Pyydä 2-3 osallistujaa kertomaan 
heidän kommenttinsa muille.  

 
 
Totea 

Tavoitteet ovat erittäin voimakkaita, koska niiden avulla voit 
muuttaa tilanteita tai luoda tuloksia, joita ei aiemmin ollut 
olemassa. Kun luot SMART-tavoitteita ja niitä tukevia 
toimintasuunnitelmia, tunnet onnistuvasi johdonmukaisemmin, 
koska sinulla on selkeästi määritellyt tavoitteet ja 
toimintasuunnitelmat, jotka auttavat sinua menestymään. 
 
 

Näytä 
Näytä dia 5: Miten luot järkevät tavoitteet? 
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Totea 
Nyt kun olemme tutustuneet järkeviin tavoitteisiin, keskustellaan 
seuraavaksi, miten voit luoda niitä.  Hyvä tapa aloittaa on esittää 
itsellesi seuraavat kysymykset: 
 

• Kun haluat tehdä tavoitteesta tarkan, kysy itseltäsi “Mitä 
on tehtävä?” 

• Kun haluat tehdä tavoitteesta mitattavan, kysy itseltäsi 
“Voidaanko sitä mitata?” 

• Kun haluat tehdä tavoitteesta toteutettavan, kysy itseltäsi 
“Voidaanko tämä toteuttaa?” 

• Kun haluat tehdä tavoitteesta realistisen, kysy itseltäsi 
“Onko se saavutettavissa?” 

• Kun haluat tehdä tavoitteesta aikaan sidotun, kysy itseltäsi 
“Milloin se on tehtävä?” 

 
Totea  

Vastaukset näihin kysymyksiin auttavat muodostamaan järkevien 
tavoitteiden perustan. Tavoitteet on paljon helpompi toteuttaa, 
koska ne eivät ole epämääräisiä tai epärealistisia. Harjoitellaan 
tavoitteen asettamista käyttämällä järkevien tavoitteiden 
tekniikkaa. 
 

 
Kysy 

Ennen kuin aloitamme harjoituksen tavoitteen asettamisessa, onko 
kenelläkään kysymyksiä järkevien tavoitteiden tekniikan käytöstä? 
 

 
Näytä 

Näytä dia 6: Luo järkevä tavoite 
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Totea 
Keskustellaan tällä dialla näkyvästä tavoitteesta. Se näyttää hyvältä 
tavoitteelta. Mutta kun mietit sitä tarkemmin järkevien tavoitteiden 
asettamisen kautta, näet että se ei ole hyvä tavoite.  

 
Totea 

Tehdään tästä tavoitteesta järkevä tavoite. 
 

Käy läpi SMART-kysymykset yksi kerrallaan. Pyydä yhtä 
osallistujaa tekemään tavoitteesta tarkempi. Kysy 
seuraavalta osallistujalta, miten tehdä tavoitteesta 
mitattava ja jatka tätä prosessia käyttämällä SMART-
kysymyksiä kunnes tavoite on SMART-tavoite. 

 
Kysy 

Ymmärtävätkö kaikki, miten käyttää näitä kysymyksiä SMART-
tavoitteiden määrittelemiseksi? 
 

Odota hetki ja vastaa osallistujien kysymyksiin. 
 
 
HARJOITUS: SMART-TAVOITELAUSUNNOT (10.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 7: Harjoitus - SMART-tavoitelausunnot 
 

 
 

Totea 
Nyt kun olemme harjoitelleet tavoitteen muuttamista SMART-
tavoitteeksi, työskentelemme erikseen joidenkin 
esimerkkitavoitteiden kanssa muuttaaksemme jokaisen niistä 
SMART-tavoitteeksi.  
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Harjoituksen ohjeet 
 
Pyydä osallistujia työskentelemään tämän harjoituksen 
parissa itsenäisesti. 
 
Pyydä osanottajia katsomaan Osallistujan käsikirjan sivuja 
1-3. 
 
Anna seuraavat ohjeet:  

• Avaa osallistujan oppaan sivu 1, jotta voit lukea 
lyhyesti SMART-tavoitekysymyksiä, joista 
keskustelimme luokassa. 

• Kerro osallistujille, kun he ovat tarkistaneet SMART-
kysymykset, että he voivat siirtyä sivulle 2 ja aloittaa 
harjoitus. 

• Pyydä osallistujia lukemaan jokainen tavoitelausunto ja 
käyttämään SMART-tavoitekysymyksiä muokkaamaan 
jokainen näistä tavoitelauseista järkeviksi tavoitteiksi. 

 
Kysy onko kellään kysyttävää.  
 
Aloittakaa harjoitus.  
 
Ilmoita ajan päättymisestä 10 minuutin kuluttua.  
 
Pyydä vapaaehtoisia kertomaan heidän muokatuista 
tavoitelausunnoistaan. Pyydä kaksi esimerkkiä jokaisesta 
tavoitelausunnosta. 
 
Tee lyhyt yhteenveto harjoituksesta muistuttamalla 
osallistujia siitä, että SMART-tavoitteiden laatiminen 
auttaa heitä menestymään paremmin tavoitteiden 
saavuttamisessa. 

 
Siirry 

Nyt kun olemme harjoitelleet SMART-tavoitteiden luomista, 
siirrymme eteenpäin moduuliin 2 - miten laatia 
toimintasuunnitelmat. 
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Moduuli 2: Laadi toimintasuunnitelma 
Kokonaisaika: 20.00 

 
ESITELMÄ: LAADI TOIMINTASUUNNITELMA (10.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 8: Laadi toimintasuunnitelma 
 

 
 
Totea 

Toimintasuunnitelmat auttavat ihmisiä seuraamaan etenemisen 
vaiheita ja toimenpiteitä, jotka on tehtävä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Ne ovat erittäin tärkeä osa strategista suunnittelua 
sekä lohkolle että piirille. 
 
 

Näytä 
Näytä dia 9: Lainaus 

 

 
 

Lue lainaus ääneen. Pyydä 2-3 osallistujaa kertomaan 
heidän kommenttinsa muille.  
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Totea 
Tavoitteiden tehokkuus ja kykysi saavuttaa ne  
riippuu monesta eri tekijästä. Motivaatio, tehtävien loppuun 
saattaminen ja tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat vaiheet 
vaikuttavat paitsi siihen, kuinka nopeasti tavoitteesi saavutetaan, 
myös siihen, saavutetaanko ne ollenkaan.  

 
Forbes-lehti raportoi vuonna 2017 merkittävästä tutkimuksesta, 
joka tehtiin Harvardin MBA-ohjelmassa. Ohjelman opiskelijoilta 
kysyttiin, oliko heillä kirjalliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat 
niiden saavuttamiseksi. Vain kolmella prosentilla opiskelijoista oli 
kirjoitetut tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.   
 
Kymmenen vuoden kuluttua sama ryhmä opiskelijoita haastateltiin 
uudelleen. Ne kolme prosenttia, jotka olivat kirjoittaneet tavoitteet, 
ansaitsivat keskimäärin kymmenen kertaa enemmän kuin muut 97 
prosenttia luokasta. Tämä kertoo selkeästi siitä, että on tärkeää, että 
tavoitteiden lisäksi on myös toimintasuunnitelmia. 
 
Opimme viimeisessä moduulissa, miten luoda SMART-tavoitteita. 
Tässä moduulissa opimme luomaan toimintasuunnitelmia. 
Toiminta toteuttaa tavoitteemme.  

 
Näytä 

Näytä dia 10: Esimerkki toimintasuunnitelmasta 
 

 
 

Totea 
 
Tällä dialla on esimerkki organisaatiossamme käytetystä 
toimintasuunnitelmasta. Harjoittelemme sitä seuraavissa kahdessa 
harjoituksessa.  
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Näytä 
Näytä dia 11: Toimintasuunnitelman osat 

 

 
 

Totea 
Katsotaan seuraavaksi, miten käyttää jokaista 
toimintasuunnitelman osaa. 

 
Pyydä osallistujia katsomaan sivua 4 osallistujan 
käsikirjassa, jossa on määritelmät toimintasuunnitelman 
jokaiselle osalle. Alla on lista määritelmistä. 
 
Tavoitelausunto 
Tavoitteiden tulisi olla tarkkoja, mitattavia, 
toteutettavissa, realistisia ja aikaan sidottuja. 
 
Toimintavaihe  
Toimintavaiheet jakavat päätavoitteen pienemmiksi, 
tarkemmiksi toimenpiteiksi, jotka toteutetaan tavoitteen 
saavuttamiseksi. 
 
Vastuuhenkilö 
Kuka sopii parhaiten kunkin vaiheen suorittamiseen ja 
miten kommunikoit ja motivoit kyseistä henkilöä 
suorittamaan heille määritelty vaihe? 
 
Pakolliset resurssit  
Tarvitaanko muita tiimin jäseniä? Tarvitaanko 
rahoitusta? Jos kyllä, mistä varat tulevat?  
Tarvitaanko toimintavaiheen toteuttamiseen tiettyjä 
materiaaleja? 
 
Aloituspäivä/Eräpäivä  
Laadi yksinkertainen aikataulu toimintavaiheiden 
toteuttamiseksi. 
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Arviointi  
Tarkista toimintasuunnitelma määräajoin ja määrittele, 
kuinka arvioit edistymistä kohti tavoitteita 
 
Muutokset 
Jos arvion perusteella on syytä tehdä muutoksia, mitä 
muutoksia teet? 

 
Näytä 

Näytä dia 12: SMART-toimintavaiheet 
 

  
 

Totea 
Kun ajattelet esimerkkiä toimintasuunnitelmasta, jonka olemme 
näyttäneet, pidä mielessä, että voit kehittää myös SMART-
toimintavaiheita SMART-tavoitteiden lisäksi.  
 
Osa siitä on jo sisällytetty toimintasuunnitelmaan. Esimerkiksi 
Aloituspäivä/eräpäivä toimintasuunnitelman kentät heijastavat 
SMART-tavoitteen aikaan sidottua osaa. Kun luot 
toimintavaiheita, ota mukaan niin monta SMART-kysymystä kuin 
pystyt. 

 
Näytä 

Näytä dia 13: Harjoitus - Laadi toimintasuunnitelma 
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Totea 
Nyt kun olemme tarkistaneet toimintasuunnitelman osat, siirrytään 
pienryhmiin ja käytetään oppimiamme tietoja 
toimintasuunnitelman luomiseksi. 
 
 

HARJOITUS: LAADI TOIMINTASUUNNITELMA (10.00) 
 

Harjoituksen ohjeet 
 
Pyydä osallistujia jakaantumaan neljään ryhmään. 
 
Pyydä osallistujia katsomaan käsikirjan sivuja 2-3. Kerro 
heille, että kunkin ryhmän on valittava eri tavoitelause, 
jonka he muokkaavat toimintasuunnitelmaksi. 
 
Anna seuraavat ohjeet:  

• Muodostakaa neljä ryhmää. 

• Jokainen ryhmä palaa osallistujan käsikirjan sivulle 2-3 
ja valitsee yhden esimerkin muokatuista SMART-
tavoitteista.  

• Miettikää ryhmässä, miten täytätte esimerkkinä olevan 
toimintasuunnitelman käyttämällä sivulla 4 kuvattua 
toimintasuunnitelman määritelmää.  

 

Kysy onko kellään kysyttävää.  
 
Aloittakaa harjoitus. Ilmoita ajan päättymisestä 10 
minuutin kuluttua.  
 
Pyydä jokaista ryhmää kertomaan, kuinka he täyttivät 
toimintasuunnitelmansa. 
 
Tee lyhyt yhteenveto harjoituksesta muistuttamalla, että 
toimintasuunnitelmien laatiminen on avain tavoitteiden 
saavuttamiselle. Muistuta heille myös, että toimintavaiheet 
voidaan muotoilla samalla tavalla kuin SMART-tavoitteet 
(tarkkoja, mitattavissa, tavoitettavissa, jne.). 

 
Siirry 

 
Onko kenelläkään kysyttävää ennen kuin siirrymme seuraavaan 
moduuliin? 
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Moduuli 3: Käytä järkeviä tavoitteita ja toimintasuunnitelmia 
 Kokonaisaika: 25.00 

 

ESITELMÄ/KESKUSTELU: KÄYTÄ JÄRKEVIÄ TAVOITTEITA JA 
TOIMINTASUUNNITELMIA (5.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 14: Käytä järkeviä tavoitteita ja 
toimintasuunnitelmia 

 

 
 

Totea 
Meillä on ollut tilaisuus tutkia järkevien tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelmien luomista, joten käytämme nyt lohkon 
puheenjohtajan ja piirikuvernöörin tavoitteita, jotka toitte mukana 
tähän harjoitukseen. Käytämme suurimman osan ajasta tässä 
moduulissa toimintasuunnitelman laatimiseksi tavoitteille.  
 

HARJOITUS: LOHKON JA PIIRIN TAVOITTEET (20.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 15: Harjoitus - Käytä järkeviä tavoitteita ja 
toimintasuunnitelmia 
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Totea 
 

Harjoituksen ohjeet 
 
 

Pyydä osanottajia katsomaan Osallistujan käsikirjan sivuja 
6-7. Kerro heille, että he käyttävät toimintasuunnitelmia 
sivulla 6 lohkon puheenjohtajan päämääriin ja toista 
toimintasuunnitelmaa sivulla 7 piirikuvernöörin 
tavoitteisiin. Jos paikalla on osallistuja, joka ei tuonut 
tavoitteita mukaan, anna heille hetki aikaa miettiä 
muutamia tavoitteita, joita he voivat käyttää. 
 
Kun he ovat laatineet molemmat toimintasuunnitelmat, 
pyydä osallistujia antamaan ne sinulle, jotta voit kiinnittää 
ne seinälle kaikkien nähtäväksi. Kun toimintasuunnitelmat 
laitetaan seinälle, osallistujat voivat kävellä ja katsella niitä 
ja sitä kautta saada ideoita muilta. 
 
Jos tilaa ei ole tarpeeksi niiden teippaamiseksi seinälle, eri 
ryhmät voivat vaihtaa keskenään toimintasuunnitelmia ja 
kukin ryhmä tutkii sitten toisten suunnitelmia. Voit myös 
pyytää jokaista ryhmää valitsemaan kaksi osallistujaa 
keskustelemaan toimintasuunnitelmista muiden 
osallistujien kanssa. 
 
Anna seuraavat ohjeet:  

• Käytä lohkon ja piirikuvernöörin tavoitteita, jotka toit 
työpajaan. 

• Luo lohkon puheenjohtajan tavoitteen 
toimintasuunnitelma osallistujan oppaan sivulla 6. 

• Luo piirikuvernöörin tavoitteen toimintasuunnitelma 
osallistujan oppaan sivulla 7. 

• Anna ohjaajalle valmiit toimintasuunnitelmat 
lisättäväksi kokoelmaan. 

Kysy onko kellään kysyttävää.  
 
Aloittakaa harjoitus. Ilmoita ajan päättymisestä 10 
minuutin kuluttua.  
 
Anna osallistujien tarkastella toimintasuunnitelmia seinällä 
tai pyytämällä ryhmiä vaihtamaan toimintasuunnitelmia. 
Anna heille viisi minuuttia aikaa tutustua toisten 
toimintasuunnitelmiin. 
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Kysy 
Huomasiko kukaan, että heillä oli sama tavoite kuin toisella 
osallistujalla? 
 

Pyydä yhtä tai kahta osallistujaa kertomaan, jos heillä oli 
sama tavoite kuin jollain toisella. Tämä tapahtuu 
todennäköisesti joidenkin piirin tavoitteiden kanssa, ja 
ehkä myös lohkon tavoitteiden kanssa. 

 
Kysy 

Antoiko muiden toimintasuunnitelmien näkeminen sinulle ideoita 
uusiin tavoitteisiin, jotka haluat saavuttaa, tai toimintavaiheista, 
joista voisi olla apua muiden tavoitteidesi saavuttamisessa? 

 
Totea 

Tee lyhyt yhteenveto harjoituksesta muistuttamalla, että 
toimintasuunnitelmien laatiminen on avain tavoitteiden 
saavuttamiselle.  

 
Näytä 

Näytä dia 16: Lainaus 
 

 
Totea 

Lue lainaus ääneen. Pyydä 2-3 osallistujaa kertomaan 
heidän kommenttinsa muille.  

 
Tilanteet voivat muuttua nopeasti, ja joskus asiat, joihin olet 
luottanut tavoitteidesi saavuttamisessa, eivät ehkä ole enää 
toteutettavissa. Yritä vastustaa tarvetta muuttaa tavoitetta ja käy 
sen sijaan uudelleen läpi toimintavaiheet nähdäksesi mitä voidaan 
muuttaa tai säätää säilyttämään alkuperäinen tavoite. 
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YHTEENVETO 
Kokonaisaika: 5.00 

 

ESITELMÄ: VIIMEINEN AJATUS (5.00) 
 

Näytä 
Näytä dia 17: Viimeinen ajatus  

 

 
 

Totea 
Joskus kun ihmiset työskentelevät SMART-tavoitteiden 
parissa, he unohtavat jotkut ominaisuuksista, jotka 
muodostavat SMART-tavoitteen. Pyydä osallistujia 
yhdessä lausumaan ääneen, mikä SMART-tavoitteen 
jokainen ominaisuus on (tarkka, mitattavissa, 
toteutettavissa, realistinen ja aikaan sidottu). Pyydä heitä 
toistamaan nämä ääneen, jos luulet heidän pitävän tästä. 
Mitä paremmin he muistavat nämä ominaisuudet, sen 
useammin he käyttävät niitä. 

 
Joskus kun ihmiset luovat SMART-tavoitteita, he voivat unohtaa, 
mitä SMART-tavoitteen osat ovat. Sanotaan kaikki yhdessä ääneen 
SMART-tavoitteen ominaisuudet. 

 
Kysy 

Mitkä ovat SMART-tavoitteen ominaisuudet? 
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Näytä 
Näytä dia 18: Istunnon tavoitteet 

 

 
  
Totea 
 

Lue ääneen jokaisen järkevän tavoitteen kuvaus. 
 
  

Kysy  
Vastasiko tämä istunto sille asetettuja tavoitteita? Onko kellään 
kysyttävää? 
 

Ota kaikki palaute vastaan ja tarjoa tarvittaessa oma 
palautteesi. Vastaa kysymyksiin kykysi mukaan. 

Totea 
 
Tämä istunto on antanut teille mahdollisuuden työskennellä 
SMART-tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien luomisessa. Kyky 
saavuttaa tavoitteet onnistuneesti on kriittinen lohkon 
menestykselle.  
 

Päätä istunto.  
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