
ARBETSHAN DLEDNINGENS TNSKA
PRINCIPER

Arbetshandledaren är lojal mot kunden, den-
nes chef, arbetsgivare och organisationens
centrala uppgifter

Arbetshandledaren verkar för att bygga upp
och upprätthålla förrroende och öppenher

Arbetshandledningen bygger på ett avral mel-
Ian handledare och uppdragsgivare och bägge
parter förbinder sig till att avtaiet följs, Avtalet
omfattar rnålsättning, tidtabell, arberssärr och
ersättnìng för handledningsprocessen.
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Källa: Arbetshandledningens etiska principer
uppgjorda av Suomen T'yönohjaajat r.y.

schens utbildningar och
andra evenemang

I'

I



AKór I >nAt\ ULtrUt\lt\tr

A::betshandledning innebär utvärdering och förnyelse
av det egna arbetet.

Arbetshandledaren hjälper kunden att se sig själv

och sitt arbete klarare.

Arbetshanclleclning lärnpar sig för enskilcla, grup-
per och hela arbetsenhetet.

I{andlednrngens viktigaste metod är dialog och

ref'lektion.

Uncler arbetshandledningen går man igenom olika
arbetssituationer mecl sikte på att ta lärclom av dem

Under arbetshandledningen erbjuds kunden en möj-
Iighet att behandla krävancle eller utmanande arbets-
relateracle frågor:,

Handledningen kan frigöra energi, sour tidigare
använts ti[1 att tackla arbetsre]aterade känslor oc]r
problern,

SAGT OM ARBETSHAN DLEDNING

" Tack u ar e drb etshandleclningen h,ar

jag nu en så bra verktygsLada, att jdg

faktískt kan handLedø mig sjäLor I ag har

ocksd fàtt en starlcare yrkesmcússig sjdLw"

k¿insla."

"Det är en tung þrocess &tt granske sitt.

eget beteende. lag ser ocks| på arbetsge-

menskaþen med nye ögon nu, det cir inte

a\Itid tre+iiga saker man wÞþto"cker."

"Det man L(ir sig i arbetshandLedningen

gri\l"er ju ocksã i priuar\ivet. Jú,ghar tíLL

exemþel. Lørt mig, hur jag i oLilça sítua"

tioner kan utnyttja min tid bättre."

ARBETSHANDLEDNING.
ENS MÂLSÄTTNINGAR ÄR
ATÏ

hjälpa kunden att lyckas
och orka i arbetet

öppna nya infallsvinklar
på arbetet

utveckla förmågan att
hantera konflikter

hjälpa att behärska och
planera tidsanvändning-
en

stöda den yrkesmässiga
utvecklingen

ARBETSHANDLEDARE TILL ER ÏANST

Medlemmarna i Suomen Työnohjaajat ry är utbildade
för sitt uppdrag och har förbundit sig tilt givna etiska
principer.


