
Tavoitteen rakentaminen SMART-laatukriteerien avulla

Hyvä tavoite voidaan määritellä ja luoda SMART -laatukriteerien avulla. Kriteerit
auttavat määrittelemään tavoitteen niin, että se on helpompi toteuttaa kuin hyvin
yleispiirteinen tavoite.  Kun tavoitteet ovat selkeästi määritetyt, niitä on helpompi
ymmärtää, toteuttaa ja arvioida.

SMART-laatukriteerien ensimmäiset kirjaimet S ja M tulevat yleensä sanoista specific ja
measurable. Loppujen kirjainten merkitykset vaihtelevat lähteestä riippuen jonkin
verran.

Arvioimalla yksittäinen tavoitemuotoilu SMART–laatukriteereillä voidaan varmistaa,
että tavoite on laadukas. Nyrkkisääntönä voidaankin pitää sitä, että jos tavoite ei
vastaa SMART -laatukriteereitä, se tulisi muotoilla uudestaan vastaamaan asetettuja
vaatimuksia. Selkeät kriteerit varmentavat tavoitteisiin perustuvan hallintajärjestelmän
toimivuuden sekä mahdollistavat tavoitteiden toteutumisen seurannan jatkossa.

Seuraavassa on listattu SMART-laatukriteerien suomennokset, esimerkkitavoitteet,
sekä kysymyksiä, joita on hyvä ottaa huomioon laadittaessa onnistuneita tavoitteita.

Yleisimmät merkitykset ovat:

S specific

selkeä, tarkasti määritelty mitä halutaan saavuttaa, täsmällinen,
ymmärrettävä, ei liian yleispiirteinen tai moniselitteinen

”Yleiskaavassa määritellään kaupunkirakennetta eheyttävät alueet”

Mikä on arvioijan rooli?
Kenen velvollisuutena on toteuttaa mitäkin?
Mitä tuloksia odotetaan?
Ovatko kaikki tarvittavat sidosryhmät mukana?



M measurable

mitattavissa oleva, toteutumista voi seurata mahdollisesti indikaattorien
avulla, (tiedetään milloin tavoite on saavutettu)

”Kaupunkiluonnon ja viheralueiden määrää lisätään
kaupunkiympäristössä”

Mikä/mitkä toimivat indikaattoreina?
Mitä tietoja tarvitaan?

A achievable , assignable, attainable

saavutettavissa oleva, selvästi kohdistettu, kuka/ketkä tavoitteen
toteuttaa, (selkeää miten saavutetaan)

“Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää
kehitystä.”

Onko tavoitteeseen sitouduttu tarpeeksi vahvasti?
Voidaanko tavoite saavuttaa aikataulun mukaisesti?
Voidaanko tavoite saavuttaa olemassa olevilla resursseilla? Jos ei, mitä
mahdollisia lisäresursseja tarvitaan?

R relevant , realistic

merkityksellinen, tarpeellinen, realistinen, (riittävän kunnanhimoinen)

“Viranomaisyhteistyötä ja tiedonkulkua parannetaan hulevesiasioissa.”

Jos tavoitetta ei saavuteta, mitkä ovat vaikutukset?
Voidaanko tavoite saavuttaa olemassa olevilla resursseilla? Jos ei, mitä
mahdollisia lisäresursseja tarvitaan?



T time-bound, time-related, time-targeted

aikataulutettu, toteutuminen on aikaan sidottu

”Kaupunki on ilmastonkestävä vuoteen 2025 mennessä.”

Onko toisen tavoitteen saavuttaminen riippuvainen tästä tavoitteesta?
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