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Tähän oppaaseen on
koottu puhevammaisten
tulkkien hyviä
käytänteitä, tapoja,
vinkkejä sekä
kokemuksia eettisyydestä
ja eettisestä
toiminnasta.

Oppaan vinkit ovat
nousseet
puhevammaisten
tulkeilta, jotka
vastasivat
opinnäytetyötä varten
tehtyyn kyselyyn
puhevammaisten
tulkkien eettisestä
toiminnasta.

Tulkkien näkemyksiä
pienimuotoisesta avustamisesta
"Hyviä käytöstapoja sekä maalaisjärjen käyttöä. Tee se,
minkä tekisit tuntemattomalle."

"Tulkki on ensisijaisesti ihminen ihmiselle.
Sellaisissa asioissa, joissa auttaisi ystävällisenä eleenä ketä
tahansa muutakin (tuntematonta), voi mielestäni avustaa
asiakasta. Käytännössä tarkoittaa esim. takin avustamista
päälle, esineen/tavaran ojentamista/ esille ottaminen yms."
"Asiakas päättää mitä asiaa, milloin, ja miten hoidetaan.
Asiakkaan itsemääräämisoikeuteen kuuluu, että hänen
kommunikointinsa ja tulkkauksensa hoidetaan hänen
keinoillaan ja hänen ymmärryksensä mukaisesti."

"Tulkki hoitaa tulkin työt. Jos asiakas
tarvitsee avustajan, hänellä voi olla
molemmat paikalla. Tulkki voi auttaa
avustajan tilaamisessa. Yhteisistä käytänteistä ja
työnjaosta sovitaan avustajan kanssa eettisten
periaatteiden mukaan. Tulkin työhön ei kuulu
sellainen, mikä vaatii erityistä perehdytystä,
koulutusta tai erityistietämystä asiakkaan
toimintakyvystä tai perushoidosta."
"Tulkin työssä on tärkeää reflektoida
omaa toimintaa, jolloin pystyy ammatillisesti
kehittymään ja tekemään rajanvetoa
avustamiseen."

Tulkin etiikkaa


Tulkki on sitoutunut noudattamaan ammattieettisiä
sääntöjä, jotka luovat perustan laadukkaalle tulkkaustyölle.
Säännöt toimivat niin tulkkien kuin asiakkaiden
turvana sekä yhteisinä pelisääntöinä.



Ammattieettisiä sääntöjä noudattamalla
tuotetaan asiakkaille samanarvoista ja laadukasta
tulkkauspalvelua. Sääntöjä noudattamalla tulkki ei sekoita
asiakkaiden tai kolmansien tahojen käsitystä tulkin roolista ja
toiminnasta.



Tulkki ei toimi kaksoisroolissa, esimerkiksi järjestämällä
yhdistysten virkistysreissuja samalla tulkkina toimien tai
toimimalla asiantuntijana kommunikaatioapuvälinearviossa.



Kun kaikki tulkit noudattavat eettisiä sääntöjä, myös
asiakkaat ja lähiyhteisö tietävät, kuinka ammattitaitoinen
tulkki toimii.



Tulkki ei tavoittele omaa tai yrityksensä etua
mm. haalimalla tilauksia, määrittelemällä
seuraavan tulkkauksen ajankohdan oman
vapaan kalenterin mukaan tai suosittelemalla
vain oman yrityksen tulkkeja asiakkaiden
tulkkirinkeihin.



Tulkki voi palauttaa kalenteriin tulleen
tilauksen Kelalle, jos tuntee, ettei hänellä ole
tilaukseen riittävää pätevyyttä. On suurempaa
ammattitaitoa luopua tilauksesta, kuin mennä
haastamaan itseään asiakkaan kustannuksella.



Jos huomaa tulkin toimivan
epäammatillisesti, voi antaa palautetta Kelaan
ja/tai ko.tulkkiyrityksen esimiehelle.

Kommunikaatiomenetelmät/välineet


Tulkatessa tulkki käyttää aina ensisijaisesti
asiakkaan kommunikaatiomenetelmää/
välinettä, eikä tulkille tutuinta. Joissakin
ohjelmissa/sovelluksissa käytetään eri
symboleja (PCS/WLS).



Erilainen kuva samasta asiasta ei välttämättä
esitä kaikille asiakkaille samaa asiaa.
Jokaisella kuvalla on oma symbolifunktionsa.



Jos asiakkaan oma kommunikaatiolaite/
väline ei ole käytettävissä, tulkki voi käyttää
muita saatavilla olevia välineitä asiakkaan
niin toivoessa (esim. piirtäminen).



Käyttämällä asiakkaan apuvälinettä omaan
viestintäänsä, tulkki mallintaa sen käyttöä
samalla tukien asiakkaan oman välineen
hallintaa.

Eettistä
toimintaa
on, kun
tulkki...

Ei kuljeta asiakasta

Ei sovi asiakkaan
kanssa seuraavista
tulkkauksista

Ei oleta, mitä
asiakas vastaa eikä
puhu hänen
puolesta

Käyttää asiakkaan
kommunikaatiomenetelmää eikä sitä, minkä
parhaiten hallitsee

Ei toimi asiakkaan
lenkki/matkaseurana

Ei päätä asioita
asiakkaan puolesta

Ei avusta asiakasta
liikaa (esim. syötä,
juota tai käytä
vessassa)

Ei tuo esille omaa
mielipidettään,
ei edes ilmein
tai elein

Pikavinkit tulkille
Ole kärsivällinen;
anna asiakkaalle
aikaa vastaamiseen,
äläkä oleta, mitä
asiakas vastaa

Kysy, varmenna ja
tarkenna

Pohdi omaa eettistä
toimintaa ja ota
opiksi virheistä

Ammattietiikkaa
tulee noudattaa,
mutta maalaisjärjen
käyttö on
sallittua/suotavaa

Pysy tulkin roolissa

Lisää vinkkejä

Toimi niin, että toimintasi
kestää päivänvalon

Huomioi vamman ja
mahdollisten lisävammojen
vaikutus asiakkaan
kommunikointiin, esim.
autismikirjon asiakkaan
ekolalia

Toimi niin, että edistät
asiakkaan itsenäisyyttä, eikä
niin, että edistät omaa
työllistymistäsi

Tulkkaa tarvittaessa myös
asiakkaan ei kielelliset
ilmaisut, esim. ääntelyt,
ilmeet, eleet, kehon asennot/
liikkeet

