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Jos työntekijäsi eivät saavuta täyttä 
potentiaaliaan, ei saavuta organisaatiosikaan. 
Kuvittele, millaisiin tuloksiin organisaatiosi kykenisi, jos työntekijöilläsi 
olisi taidot ja luottamus saada haluamansa ilman tarpeetonta opastusta 
ja ajan hukkaa. 

Kun työntekijät eivät ole aloitekykyisiä eivätkä saavuta täyttä työskentely-
tehokkuuttaan, ei työyhteisökään voi olla tehokas. Usein työntekijät eivät 
tiedä, kuinka pyytää tarvitsemiaan asioita oikeaan aikaan. Tämä johtaa 
suorituskyvyn alenemiseen. Totuus kuitenkin on, että työntekijät haluavat 
sitoutua työhönsä, panostaa siihen ja saada kiitosta.

Tiedämme, että organisaatiollesi on tärkeää, että jokainen työntekijä 
kokee voivansa vaikuttaa työhönsä ja on sitoutunut saamaan aikaan 
tuloksia. Itsensä johtamisen valmennuksen ovat suunnitelleet työntekijän 
motivaatioon ja sitouttamiseen perehtyneet asiantuntijat. Heidän 
neuvoillaan tiimisi jäsenet kehittävät oma-aloitteisen ajatustavan, jonka 
avulla he vievät yritystäsi eteenpäin. 

Kun työntekijäsi oppivat itsensä johtamisen ajatustavan ja taidot, 
heistä tulee tuottavia, ja innovatiivisia ja he suhtautuvat työhönsä 
intohimoisesti. 

ITSENSÄ JOHTAMINEN Itsensä johtamiseen 
panostaminen kannattaa. 
Sen avulla parannat tiimisi

tuottavuutta

vastuunottokykyä

suorituskykyä

innovointikykyä



TODENNETTU MALLI ITSENSÄ JOHTAMISEN KEHITTÄMISELLE   

Tarjoa organisaatiollesi itsensä johtamisen koulutus 8 h:n  lähikoulutuksena, 
3 x 2 h:n verkkokoulutuksena tai itsenäisesti suoritettavana verkko-kurssina. 
Kaikki koulutukset sisältävät osallistumismateriaalin, videoita ja harjoituksia, 
joiden avulla osallistujat oppivat itsensä johtamisen keskeisimmät käsitteet:

• SLII®—maailman suosituin itsensä johtamisen malli opettaa itsensä 
johtamisen käsitteitä työntekijän näkökulmasta

• Mielen esteet—opi tunnistamaan kuvitellut mielen esteet, ylittämään ne 
ja välttämään niitä

• Vallan lähteet—opi tunnistamaan työpaikalla olevat viisi vallan lähdettä 
ja aktivoimaan ne, jotta saavutat tavoitteesi ja tunnet itsesi osaavammaksi 
ja itsevarmemmaksi

• Proaktiivinen keskustelu—opi pyytämään tarvittavaa ohjausta ja tukea 
sekä keskustelemaan proaktiivisesti esimiehesi kanssa henkilökohtaisissa 
tapaamisissa

Koulutukseen sisältyvät myös nämä työkalut:

• SLII!App—sovelluksen avulla osallistujat oppivat soveltamaan SLII-mallia 
ja määrittelemään, mitä he tarvitsevat kussakin tilanteessa

• Muistilista kahdenkeskiseen keskusteluun—työkalu opastaa 
työntekijöitä säännöllisissä ja suunnitelluissa kahdenkeskisissä 
keskusteluissa esimiehen kanssa

• Havaintoja itsensä johtamisesta -kyselylomake—työkalu vertailee 
työntekijän ja esimiehen käsityksiä itsensä johtamisesta seitsemällä 
osa-alueella 

NÄIN PÄÄSET ALKUUN    

Näillä kolmella vaiheella pääset alkuun menestyksekkään valmennuksen 
toteuttamisessa:

1. Päätä – autamme sinua päättämään, ketkä saavat valmennusta ja miksi

2. Valmistele – autamme sinua materiaalien hankinnassa ja fasilitoijan 
perehdyttämisessä

3. Toteuta– autamme sinua toteuttamaan valmennuksen organisaatiossasi

Ota yhteyttä Blanchard Finlandin myyntiin 
02-2828 511 tai info@educo.!

KENELLE KOULUTUS 
ON TARKOITETTU?

Asiantuntijoille ja esimiehille, jotka 
haluavat parantaa tuottavuuttaan ja 

tyytyväisyyttään työssään. 

Kenelle tahansa, jonka esimies on 
saanut SLII-valmennuksen
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