VERTAISOHJAAJAN EETTISET OHJEET
Vertaisohjaajan eettiset ohjeet ovat yhteinen arvoperusta
kaikille Suomen Pakolaisapu ry:n kouluttamille vertaisohjaajille.
1. Noudatan vaitiolovelvollisuutta.
•

Vertaisryhmässä käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

•

En koskaan, edes toiminnan loppumisen jälkeen, kerro kuulemiani asioita muille.

•

Aina kun huolestun ryhmäläisen tilanteesta, otan yhteyttä taustatahooni.
Vakavissa tilanteissa, esimerkiksi lapsiin kohdistuvan väkivallan epäily tai muu rikos,
otan yhteyttä myös viranomaisiin.

2. Kunnioitan moninaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
•

Kohtelen kaikkia ihmisiä kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti.

•

En syrji ketään sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan,
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.

3. Kunnioitan jokaisen oikeutta tehdä omaan elämäänsä liittyviä valintoja.
•

Hyväksyn, että minun tekemäni ratkaisut eivät ole ainoita oikeita.

•

Hyväksyn, etten voi tehdä päätöksiä muiden puolesta.

4. Jaan vain oikeaa ja ajantasaista tietoa.
•

En jaa väärää tai epävarmaa tietoa.

•

Jos en tiedä, otan asiasta selvää luotettavasta lähteestä.

•

Hyödynnän asiantuntijoita.

5. Lupaan vain sellaisia asioita, jotka voin pitää.
•

Luon luottamuksen ilmapiiriä pitämällä kiinni sovitusta.

•

En lupaa asioita, jotka eivät ole minun päätettävissäni.

6. Toimin kotoutumisen ja osallisuuden edistämiseksi oman esimerkkini
kautta ja kannustan omatoimisuuteen.
•

Tuon rakentavasti esille omia kokemuksiani kotoutumisessa.

•

En tee asioita toisten puolesta, vaan olen tukena.

7. Toimin tasapuolisesti.
•

Otan kaikki toiminnassa mukana olevat huomioon samanarvoisesti.

8. Olen valmis arvioimaan itseäni ohjaajana ja vastaanottamaan tukea.
•

Otan vastaan palautetta.

•

Hyväksyn toiminnan arvioinnin ja seurannan.

•

Pyydän aktiivisesti ja otan vastaan tukea tarvittaessa.

9. Pidän huolta, että vertaisohjaajana toimiminen ei vaaranna hyvinvointiani.
•

Ymmärrän, etten voi tukea muita, jos en itse voi hyvin.
Pidän huolta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistani.

•

Otan aikaa itselleni.

•

Pyydän työnohjausta tarvittaessa.

10. Ymmärrän vertaisohjaajana kantamani vastuun.
•

Ymmärrän, että toimintani vertaisohjaajana vaikuttaa yksilöiden lisäksi
yhteisöihin ja yhteiskuntaan.

•

Toimintani vertaisohjaajana on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta.

•

Otan vastuun omasta toiminnastani ja korjaan mahdolliset virheeni.

Näiden eettisten ohjeiden myötä sitoudun toiminnassani edistämään kotoutumista ja
osallisuutta vertaisohjaajana.

