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SLX:n tarina
SLX on globaali matriisiorganisaatio, joka suunnittelee ja 
peruskorjaa toimitiloja aiempaa ympäristöystävällisemmiksi. 
Yhtiöllä on meneillään kolme projektia: yksi Seattlessa, yksi 
Berliinissä ja yksi Hongkongissa.

Ongelmatilanne
Hongkongin-projekti on myöhässä aikataulusta. Viranomaiset eivät ole hyväksyneet sitä kahdesta 
syystä: Markin jäähdytysjärjestelmän ja Juanin ympäristövaatimusten. Jäähdytysjärjestelmä on 
hylätty kolme kertaa ja Juanin ajamat ympäristövaikutusnormit ovat olleet liian kunnianhimoiset.

SLX:n roolit

Katherine 
Seattlen-, Berliinin- ja 

Hongkongin-projektien 
päällikkö

Susan 
Bobin vaimo

Ian 
toimitusjohtaja

Drew 
Seattlen projektitiimin 

vetäjä

Ryan 
Rakennusinsinööri

Bob 
Hongkongin projektitiimin vetäjä

Jacinta 
Berliinin projektitiimin 

vetäjä

Dana 
Talousanalyytikko

Mark 
Suunnitteluinsinööri

Greta 
Talousanalyytikko

Ling 
Paikallisen viranomaisen 

yhteyshenkilö

Elliot 
Suunnittelukonsultti

Juan 
Energia-asiantuntija
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Video 
1

Vihjeitä osaamisesta

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

Kuinka osaava Mark on tässä tavoitteessa?

Vihjeitä sitoutumisesta eli motivaatiosta ja itseluottamuksesta

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

Kuinka sitoutunut Mark on tähän tavoitteeseen?

Mitä Mark tarvitsee?

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

___________________________   ___________________________

Osaa --------- Osaa
aika paljon --------- Osaa

vähän --------- Ei
osaa

Hyvin
sitoutunut --------- Vähän

sitoutunut --------- Ei
sitoutunut

Tavoite: Ratkaista tiimin kanssa Hongkongin jäähdytys-
järjestelmän puutteet, jotta suunnitelma voidaan lähettää 
hyväksyttäväksi kuukauden kuluessa.

Mark

Jacinta

Mark tapaa pian Jacintan, joka vetää 
Berliinin-projektia ja samalla koko yhtiön 
rakennesuunnittelua.

Näin toimii paras/huonoin johtaja
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Johtamista ei tehdä ihmisille vaan heidän kanssaan.

 

Tavoitteen asettaminen
Sopiminen, mitä työntekijän on tarkoitus 
tehdä tai saavuttaa ja milloin.

1
2

 

Diagnosointi
Työntekijän osaamisen ja sitoutumisen 
arvioiminen yhteistyössä tiettyyn 
tehtävään tai tavoitteeseen. 

3
 

Mätsäys
Sellaisen johtamistyylin joustava valinta 
ja käyttäminen, jota työntekijä tarvitsee.

Kolme SLII-taitoa

So
pi
m
in
en
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Kuusi SLII-keskustelua

Esimiehen johtamissa tehtävänanto- eli sopimiskeskusteluissa esimies antaa SMART-tavoitteen 
tai -tehtävän ja sopii yhdessä työntekijän kanssa hänen kehitysvaiheeseensa sopivasta johtamis-
tyylistä. 

Neljän johtamistyylikeskustelun avulla esimies auttaa työntekijää kehittämään osaamista ja 
sitoutumista. 

Työntekijän johtamat 1+1-keskustelut auttavat esimiestä valitsemaan työntekijän tarvitseman 
johtamistyylin. 

Näissä kuudessa keskustelussa esimiehet ja työntekijät käyttävät yhteistyössä kolmea SLII-taitoa 
sopiakseen tavoitteista, kehitysvaiheista ja johtamistyyleistä.

Esimiehen
johtamat

Sopimis-
keskustelut

Tyyli 3 
keskustelut

Työntekijän
 johtamat

1+1-
keskustelut

Tyyli 2 
keskustelut

Tyyli 4 
keskustelut

Tyyli 1 
keskustelut

Yhteisen kielen arvo 
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SMART-tavoitelomake

Tavoitteiden asettaminen

ALOITUSVAIHEESSA sinä
1. ajattelit jotain työntekijääsi, jota haluat auttaa

2. valitsit hänelle kolme tavoitetta tai tehtävää

3. kirjasit, mitä hänen pitää saavuttaa ja milloin.

Muotoile nyt tavoitteet ja tehtävät uudelleen niin, että ne ovat täsmällisiä ja seurattavissa. 
Mieti, kuinka relevantti, hallittavissa ja motivoiva kukin tavoite tai tehtävä on.

Kenen tavoitteet tai tehtävät?

Tavoite tai tehtävä Tavoite tai tehtävä Tavoite tai tehtävä

S  Mikä tavoite tai tehtävä on ja milloin 
se pitää saavuttaa tai suorittaa?

T  Miten tavoitteen tai tehtävän saavut-
tamista tai suorittamista mitataan?

S  Mikä tavoite tai tehtävä on ja milloin 
se pitää saavuttaa tai suorittaa?

T  Miten tavoitteen tai tehtävän saavut-
tamista tai suorittamista mitataan?

S  Mikä tavoite tai tehtävä on ja milloin  
se pitää saavuttaa tai suorittaa?

T  Miten tavoitteen tai tehtävän saavut-
tamista tai suorittamista mitataan?

 

Kysy itseltäsi: 
Onko tavoite tai tehtävä...

Kysy itseltäsi: 
Onko tavoite tai tehtävä...

Kysy itseltäsi: 
Onko tavoite tai tehtävä...

R  relevantti organisaatiolle?

A   tekijän hallinnassa ja päätösvallan 
piirissä?

M  motivoiva tekijälle?

R  relevantti organisaatiolle?

A   tekijän hallinnassa ja päätösvallan 
piirissä?

M  motivoiva tekijälle?

R  relevantti organisaatiolle?

A   tekijän hallinnassa ja päätösvallan 
piirissä?

M  motivoiva tekijälle?

Vain tekijä itse tietää, kuinka relevantti, hallittavissa ja motivoiva kukin tavoite tai tehtävä hänelle on. 
Muista siis keskustella hänen kanssaan näistä asioista, ennen kuin annat työn hänelle.
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Kehitysvaiheet

Kehitysvaiheiden kuvaukset 

Vahva osaaminen  
Vahva sitoutuminen

Kohtalainen tai vahva osaaminen  
Vaihteleva sitoutuminen

Osaaminen

 ! Pätevä ja taitava

 ! Säännöllisesti osaava

 ! Tunnustettu asiantuntija

Osaaminen

 ! Kykenevä, kokenut

 ! Tuloksia tuottava

 ! Yleensä osaava ja asiantunteva

Sitoutuminen

 ! Itsenäinen, autonominen

 ! Perustellusti itseensä luottava, itsevarma

 ! Innoittunut, innoittaa muita

Sitoutuminen

 ! Varovainen, epäröivä, vitkasteleva

 ! Epävarma, itsekriittinen

 ! Saattaa olla haluton, tylsistynyt

Itsenäinen saavuttaja Osaava, mutta varovainen suorittaja

K3K4

Osaa, onnistuu

Kehitysvaiheet

Vähäinen tai
kohtalainen
osaaminen

K1K4

Vaihteleva
sitoutuminen

Vahva
sitoutuminen

Vahva
sitoutuminen

Vähäinen
sitoutuminen

K2
Kohtalainen tai

vahva osaaminen
Vähäinen

osaaminen
Vahva

osaaminen

K3

K E H I T T Y N Y T K E H I T T Y V Ä
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Saatat aloittaa uuden tehtävän 
K2:na, jos osaamisesi on 
vähäistä etkä ole kovin 
sitoutunut tehtävään.

Kehitysvaihe 
on tavoite- tai 

tehtäväkohtainen.

 

 Vähäinen tai kohtalainen osaaminen  
Vähäinen sitoutuminen

 Vähäinen osaaminen  
Vahva sitoutuminen

Osaaminen

 ! Osaa vasta vähän, oppii

 ! Suoritusten laatu vaihtelee

 ! Ei tiedä kuinka edetä

Osaaminen

 ! Uusi tavoitteessa tai tehtävässä

 ! Kokematon

 ! Ei tiedä vielä, mitä ei tiedä

Sitoutuminen

 ! Hämmentynyt ja huolissaan, 
pelkää virheitä

 ! Turhautunut ja lannistunut, 
haluaa ehkä luovuttaa

 ! Huonolaatuisesti motivoitunut

Sitoutuminen

 ! Utelias, innokas, täpinöissään

 ! Halukas oppimaan, avoin ohjaukselle

 ! Luottavainen oppimisen helppouteen

Turhautunut oppija Innokas aloittaja

K2 K1

Oppii, harjoittelee
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SLII®-malli

T3 T2

Paljon tukeva
ja
vähän ohjaava
käyttäytyminen

Paljon ohjaava
ja

paljon tukeva
käyttäytyminen

 VALM
ENTAVA 

 T
U

KE
VA

 

Johtamistyylit

T4 T1

Paljon ohjaava
ja
vähän tukeva
käyttäytyminen

Vähän tukeva
ja

vähän ohjaava
käyttäytyminen

O
H

JAAVA
  D

ELEGO
IV

A
 

Kehitysvaiheet

Vähäinen tai
kohtalainen
osaaminen

K1K4

Vaihteleva
sitoutuminen

Vahva
sitoutuminen

Vahva
sitoutuminen

Vähäinen
sitoutuminen

K2
Kohtalainen tai

vahva osaaminen
Vähäinen

osaaminen
Vahva

osaaminen

K3

T
U

K
E

E

PAL JON

PAL JONVÄHÄN O H J A A

K E H I T T Y N Y T K E H I T T Y V Ä

Parasta johtamis- 
tyyliä ei ole.

Oikea tyyli  
on MÄTSI.
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Sovi selvästi

K1
 

”Koska et ole tehnyt 
vastaavaa aikaisemmin, 
auttaisiko, jos opastan 
sinut alkuun?” 

T1

K2
”Koska opettelet vielä ja 
saatat turhautua, auttaisiko, 
jos ohjaisin sinua lisää? 
Kuulisin ensin mielelläni 
ajatuksiasi.”

T2

K3
”Koska jo osaat tämän 
homman, minun kannattaa 
kuunnella eikä neuvoa. 
Oletko samaa mieltä?”

T3

K4
”Tiedän, että otat ohjat 
tässä tehtävässä, mutta 
olen käytettävissä, jos 
tarvitset minua.”

T4
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SLII-kuntotestin uusinta

1 = Ei juuri koskaan 2 = Harvoin 3 = Joskus 4 = Melko usein 5 = Usein 6 = Lähes aina

Alle 10!% ajastani Alle 25!% ajastani Alle 50!% ajastani Yli 50!% ajastani Yli 75!% ajastani Yli 90!% ajastani

Mihin SLII-taitoihin keskityn?

7 11 15

8 12 16

9 13 17

10 14 18

Arvioi itseäsi mätsäyksessä. 1 2 3 4 5 6

Työntekijäni voisivat sanoa...

14. Joskus annan liian vähän tukea. 

15. Tapaan heitä säännöllisesti, jotta he voivat hakea minulta 
tarvitsemaansa ohjausta ja tukea.

16. Käyn heidän kanssaan säännöllisesti laadukkaita keskusteluja.

17. He luottavat minuun.

18. Haen palautetta siitä, miten voisin olla esimiehenä entistä 
tehokkaampi.
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Tukevat käyttäytymiset

 ! Kuunteleminen

 ! Itsenäisen ongelmanratkaisun 
fasilitoiminen

 ! Osallistaminen

 ! Perusteleminen, miksi-kysymyksiin 
vastaaminen

 ! Vahvistaminen ja kannustaminen

 ! Organisaatiosta kertominen

 ! Itsestä kertominen

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Esimerkki johtamistyylistä 1

Ryanin tavoite: Suunnitella toukokuuhun mennessä 
Seattlen-projektiin jäähdytysjärjestelmä, jolla 
saadaan talteen 80!% jäähdytysvedestä.

T1K1Ryan Drew

Ohjaavat käyttäytymiset

 ! SMART-tavoitteiden asettaminen

 ! Näyttäminen ja kertominen, 
miten tehdään

 ! Aikataulujen antaminen

 ! Prioriteettien määrittäminen

 ! Roolien selkeyttäminen

 ! Toimintasuunnitelmien tekeminen

 ! Suorituksen seuraaminen
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 Esimies selvensi tapaamisen tarkoituksen.

 Esimies vahvisti K1:n siirrettävät tiedot ja taidot ja innokkuuden.

 Esimies asetti tavoitteen.

 Esimies ja K1 sopivat johtamistyylistä 1.

 Esimies asetti aikataulun ja sopi seurannasta K1:n kanssa.

 Esimies teki tärkeysjärjestyksen selväksi.

 Esimies ja K1 sopivat rooleista ja päätöksenteosta.

 Esimies määritti rajat (mitä saa tehdä ja mitä ei).

 Tehtiin toiminta- tai oppimissuunnitelma. Suunnitelman laati ____________________.

 Esimies ohjasi K1:stä.

 Esimies tarjosi resursseja ja tietoa.

 Esimies antoi kannustavaa palautetta.

 Esimies varmisti, että K1 ja hän ovat ymmärtäneet asian samalla tavalla.

 Esimies ja K1 sopivat seurannasta.

 Suurimman osan päätöksistä teki _______________ ja eniten puhui _______________.

 Miten esimies voisi parantaa tyylin 1 käyttöä?

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

 __________________________________________________________

Merkitse 
tehdyksi

Johtamistyylin 1 tarkistuslista



© 2013-2020 The Ken Blanchard Companies. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi vain kirjallisella luvalla. V010120 • FI-EL1701-FI 67

SLII-keskusteluvinkitT1

T1-johtamiskäyttäytymiset Mitä voin sanoa, kun haen mätsiä
Selvennä tapaamisen tarkoitus Haluaisin puhua kanssasi siitä ja siitä (lisää aiheet).
Vahvista siirrettävät taidot Näistä ja näistä taidoistasi on paljon apua.

Vahvista into ja proaktiivisuus Mukavaa, että olet tästä innostunut. Arvostan aloitteellisuuttasi.

Aseta SMART-tavoitteet  Haluaisin, että teet tämän silloin ja silloin.
Sovi kehitysvaiheesta K1 ja 
johtamistyylistä T1 

Koska et ole tehnyt vastaavaa aiemmin, niin auttaisiko sinua, jos 
annan sinulle ohjausta ja lisätietoja?

Kerro, kuinka suoritusta seurataan Seurataan edistymistäsi tällä tavalla: (kerro miten).
Priorisoi Tämän tavoitteen tai tehtävän prioriteetti on...
Selkeytä roolit Sinun tehtäväsi on (kerro tarkoin, mikä).
Määritä rajat Mistä asioista minä voin tehdä päätöksiä?

Milloin minun pitää pyytää sinulta vahvistus?
Laadi oppimissuunnitelma Ehdotan, että aloitat tästä.

Seuraavaksi sinun kannattaa jatkaa tästä.
Meidän kannattaa yhdessä tehdä tämä.

Opasta mitä ja näytä miten. 
Kerro esimerkkejä. 

Näytän sinulle ensin, kuinka tämä tapahtuu.
Tässä on esimerkki. 
Sinun on hyvä muistaa, että (kerro vinkit).

Anna tietoja ja kerro muista 
resursseista

Näistä tiedoista on sinulle varmasti apua: (kerro tiedot).
Jos tarvitset apua, ota yhteys (kerro kehen).
Minä tekisin tämän näin: (kerro miten).

Ratkaise ongelmia Minusta voisit tehdä näin: (kerro miten).
Tarjoa mahdollisuuksia harjoitella Kokeile muutaman kerran tätä.

Testaa tätä, ennen kuin tapaamme seuraavan kerran.
Anna palautetta Olen seurannut ja havainnut (kerro tarkasti, mitä).

Varmista yhteinen ymmärrys Kerrotko, miten ymmärsit mitä sovimme, jotta meillä on varmasti 
sama käsitys keskustelusta?

Sovi seurannasta Sovitaan seuraava tapaaminen (kerro ajankohta). 

PI
DÄ

 Y
H

TE
YT

TÄ
O

PA
ST

A
SO

VI
KÄ

YN
N

IS
TÄ
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1+1-keskustelulomake

T4

T1

T2

T3

1

2

3

AjankohtaNimi Keskustelukumppani

Aiheet ToimenpiteetKehitysvaihe 
(tarvittaessa)

Johtamistyyli, jota tarvitset

1. Laadi lista aiheista, joista haluat keskustella.
Voit valita minkä tahansa haluamasi aiheen.

2. Diagnosoi kehitysvaiheesi, jos keskustelunaihe 
koskee tavoitetta tai tehtävää. 

Ohjeet

3. Päätä kunkin aiheen osalta, mitä johtamistyyliä tarvitset 
esimieheltäsi tai työkaveriltasi: T1, T2, T3 vai T4. 

4. Lähetä täytetty lomake esimiehellesi tai työkaverillesi 
keskustelua edeltävänä päivänä. 

Pyydä tarvitsemaasi johtamistyyliä 
hyödyntämällä 1+1-keskustelu-
vinkkejä.

Ohjaus • ratkaisut •
tieto

Valmennus • neuvot •
palaute

Hyvät kysymykset •
kuuntelu • kannustus

Diagnosoi kehitysvaihe tarvittaessa 
käyttämällä SLII®-tehtävälomaketta.

K

Seuraavan
keskustelun
ajankohta

K

K

Tunnustus •
itsenäisyys • päätösvalta

T4

T1

T2

T3

Ohjaus • ratkaisut •
tieto

Valmennus • neuvot •
palaute

Hyvät kysymykset •
kuuntelu • kannustus

Tunnustus •
itsenäisyys • päätösvalta

T4

T1

T2

T3

Ohjaus • ratkaisut •
tieto

Valmennus • neuvot •
palaute

Hyvät kysymykset •
kuuntelu • kannustus

Tunnustus •
itsenäisyys • päätösvalta
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T1K1 1+1-keskusteluvinkit

K1-tarpeet Mitä voin sanoa, kun haen mätsiä
Selvennä 
tapaamisen tarkoitus

Haluaisin puhua kanssasi siitä ja siitä (lisää aiheet).

Hae vahvistus 
siirrettäville taidoillesi

Jotta voin saavuttaa tavoitteeni, voisin käyttää sitä ja sitä taitoani 
(luettele taidot).

Hae vahvistus innollesi ja 
proaktiivisuudellesi

Olen todella innoissani siitä, että saan alkaa tehdä sitä ja sitä (lisää 
tekeminen).

Pyydä selkeä SMART-tavoite Minua auttaisi, että tietäisin tarkkaan, mikä tavoitteeni on.
Miltä hyvin tehty työ näyttää?
Kuinka paljon aikaa minun kannattaa käyttää tähän?

Kerro kehitysvaiheesi (K1) 
ja pyydä johtamistyyliä T1

Muistutan, että en ole aiemmin tehnyt tismalleen tällaista tehtävää. 
Jotta onnistun, tarvitsen sinulta ohjausta. Oletko samaa mieltä?

Kysy, kuka seuraa suoritusta 
ja millä tavalla

Miten sinä ja minä pidämme yhteyttä tästä tavoitteesta tai 
tehtävästä?
Arvioitko sinä tai arvioiko joku muu suoriutumistani?
Milloin haluaisit kuulla, miten edistyn?

Varmista prioriteetit Mikä tämän tavoitteen tai tehtävän prioriteetti on?

Selkeytä roolit ja vastuut Voimmeko sopia sinun ja minun rooleista täysin selvästi?
Mistä minä olen erityisesti vastuussa?

Varmista rajat 
ja päätöksenteko

Mistä asioista minä voin tehdä päätöksiä?
Milloin minun pitää pyytää sinulta vahvistus?

Laadi itse tai pyydä 
oppimisuunnitelma

Mistä aloitan? Mitä minun pitää opiskella, lukea tai selvittää?
Kuka voi opastaa minua tämän tekemisessä?
Mitä minun olisi pitänyt tehdä ja milloin?

Hae ohjausta miten-kysymyksiin 
ja esimerkkejä

Mitä ohjeita tai neuvoja voit antaa minulle?
Onko sinulla esittää esimerkkejä? Mitä minun pitää varoa?

Kysy tehtävään liittyviä tietoja 
ja apuvoimia

Mitä sellaisia tietoja sinulla on, joista voi olla minulle apua?
Kuka olisi minulle hyvä roolimalli tai opastaja?

Pyydä ratkaisuja ongelmiin Mitä teen seuraavaksi?

Hae mahdollisuuksia harjoitella Mitä minun pitäisi tehdä tässä vaiheessa?
Mitä minun pitäisi tehdä ennen kuin tapaamme seuraavan kerran?

Hae palautetta 
ja ohjeita

Tarvitsen palautetta, miten minulla menee. 
Mitä minun pitäisi tehdä eri tavalla?

Kerro omin sanoin, 
kuinka ymmärsit asian

Kertaan vielä mitä puhuimme, jotta meillä on varmasti sama käsitys 
siitä ja siitä.

Sovi seurannasta Sovitaan seuraava tapaaminen (sovi ajankohta).
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