
OTA SEURAAVA 
JOHTAMISEN TASO.
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Käyttämällä yhtä johtamistyyliä, et saavuta tuloksia

Lähde: Getting to Know the LBAII, The Ken Blanchard Companies.

54% 50%
johtajista käyttää vain yhtä, 

itselleen helppoa tai luontaista

johtamistyyliä lähes kaikissa

tilanteissa.  

arjen johtamistilanteista on 

sellaisia, joissa johtajat

käyttävät johtamistyyliä, joka

ei lainkaan sovi työntekijän

tarpeeseen.

TÄMÄ TARKOITTAA
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Parhaat johtajat johtavat tilanteen mukaan 

Parhaat johtajat johtavat tilanteen mukaan. He antavat johdettavilleen heidän tarvitsemansa 
määrän ohjausta ja tukea juuri oikealla hetkellä. Kun tarjoat ihmisille oikean määrän ohjausta 
ja tukea oikeaan aikaan, he kehittyvät nopeammin ja saavat aikaan parhaat tulokset. SLII®

Johtamiskoulutuksen avulla saat tarvittavat eväät ja työkalut tähän. 
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Asettamaan täsmällisiä SMART-tavoitteita ja tehtäviä.

Tunnistamaan oman ja työntekijöittesi kehitysvaiheen eri tehtävissä (K1-K4).

Valitsemaan tilanteeseen sopivan johtamistyylin johtamistarpeen mukaan (T1-T4).

Käymään erilaisia, innostavia (1+1) keskusteluja.

Sopimaan päätöksenteosta työntekijöittesi ja omien esimiestesi kanssa.

Valmentamaan työntekijöistäsi itsensä johtajia.

Kehittämään työntekijöittesi osaamista, parantamaan tuloksia ja syventämään 
sitoutumista.

SLII® -johtamiskoulutuksessa opit



SLII® Johtamiskoulutus 2 verkossa

6-8 viikkoa

Teet verkossa ennakkotehtävänä mm.  
johtamiskäyttäytymisanalyysin (LBAII) 

Johtamistaitojen
jatkokehittäminen

Blanchardin muiden
ohjelmien avulla verkko-

tai lähikoulutuksena
Syvennät oppimistasi itsenäisesti

Blanchard Exchange
-opintoportaalissa

1. Verkkotapaaminen SLII coachisi
kanssa. 

Opit ja harjoittelet viidessä verkkokoulutuksessa miten käytät
SLII –mallia

Uusit verkossa
SLII-kuntotesti (itsearvio) 

1h  Halu ottaa johtamisessa 
seuraava taso 

1 viikko

5 x 2h   

2. Verkkotapaaminen SLII coachisi
kanssa. 

1h    

3. Verkkotapaaminen SLII coachisi
kanssa. 

1h    Jatkuva     

4-6 viikkoa

n. 4 viikkoa

Kysyt palautetta johtamisestasi 
SLII-kuntotestin (johdettavien 

arvio) avulla 

1h    
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SLII® toimii ja tuottaa tuloksia 

Perustana tutkimus ja kokemus 

Todistetut tulokset 

Toimii kaikissa ympäristöissä 

Aivotutkimuksen tukema 

- perustuu yli 30 vuoden tutkimukseen ja kokemukseen
- Blanchard on yksi maailman parhaista johtamisvalmennusalan yrityksistä 

- yli 10 000 yritystä on käyttänyt SLII® parantamaan tuottavuutta, vähentämään  
henkilöstön vaihtuvuutta sekä lisäämään myyntiä ja voittoja

- poikkeuksellisen korkea sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI)

- toimii johtajille maailmanlaajuisesti riippumatta toimialasta, kielestä tai 
työtehtävistä
- yli 5 miljoonaa valmennettua, 150.00 uutta joka vuosi

- ravitsee psykologisia perustarpeitamme ja auttaa siten työntekijöitä motivoitumaan     
saavuttamaan tavoitteensa. 




