SUOMEN FELDENKRAISYHDISTYKSEN RY; FELDENKRAISFÖRENING RF

EETTISET SÄÄNNÖT

1. SÄÄNNÖT AMMATILLISESTA TOIMINNASTA
Eettisten ammatillisten sääntöjen tarkoituksena on saada Suomen Feldenkrais®-yhdistyksen jäsenet
tietoisiksi eettisistä, menetelmän käyttöön liittyvistä kysymyksistä, jotta sekä asiakkaat, kollegat ja
muut asiaan liittyvät ammattiryhmät voisivat toimia toisiaan kunnioittavasti ja asiallisesti.
Eettisten sääntöjen tarkoituksena on myös toimia neuvottelun perusteena, ei lainopillisena
lähtökohtana osapuolten välillä. Jos näiden eettisten sääntöjen ja Suomen lakien välillä syntyy
ristiriitaa, pätevät Suomen lait. Joissakin tapauksissa saattavat muiden ammattiryhmien eettiset
säännöt päteä ensisijaisesti (, kuten esim. fysioterapeuttien kohdalla).
Eettisten sääntöjen tarkoituksena on ennen kaikkea aikaansaada dokumentti, jota tarvittaessa
voidaan tarkastella uudelleen.

2. IHMISEN TASA-ARVOINEN KUNNIOITTAMINEN
SFY:n jäsen on velvoitettu ottamaan vastaan kaikki hänen ammatillista apuaan tarvitsevat henkilöt,
jotka hakeutuvat hänen vastaanotolleen, riippumatta sukupuolesta, etnisestä alkuperästä,
kansallisuudesta, elämänkatsomuksesta tai poliittisesta näkemyksestä. Tämä pätee myös ikään
sekä fyysisiin ja/tai psyykkisiin ominaisuuksiin. Mikäli jäsen itse on jostain syystä estynyt ottamaan
vastaan asiakasta, tulee hänen mahdollisuuksien mukaan suositella asiakkaalle kollegaa tai muuta
sopivaa, muussa vastaavanlaisessa ammatissa toimivaa henkilöä.

3. OIKEUDET

3.1. ASIAKKAAN OIKEUDET
-

Asiakas tulee aina tulla kohdatuksi arvostaen ja kunnioittaen ja henkilökohtainen
loukkaamattomuus huomioiden.

-

Jokaisen Suomen Feldenkraisyhdistyksen (SFY) jäsenen tulee käsitellä luottamuksella kaikkea
henkilökohtaista tietoa, joka hänelle on ammatillisessa kohtaamisessaan asiakkaansa kanssa
uskottu.

-

Asiakkaalla on oikeus saada riittävästi tietoa Feldenkrais®-menetelmästä ja sen
mahdollisuuksista ja rajoitteista.

-

SFY:n jäsenen on oltava halukas tarvittaessa ohjaamaan asiakas muulle
asiantuntijalle/kollegalle.

-

Asiakas voi vapaasti valita ohjaajan tai vaihtoehtoisen käsittelyn itse.

-

Asiakas voi vapaasti päättää lopettaa tai keskeyttää meneillään olevan Feldenkrais®-tunnin.

-

Asiakasta ei saa käyttää hyväksi.

-

Asiakkaalla on oikeus saada selkeä tieto siitä, minkä hintainen Feldenkrais®-tunti on.

-

Mikäli asiakas on alle 18-vuotias, on työskentelyyn saatava vanhemman tai huoltajan kirjallinen
suostumus.

-

Tunneilla ei saa olla alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

3.2. FELDENKRAIS®-OHJAAJAN OIKEUDET

-

SFY:n jäsenellä on oikeus ammatillisesti riippumattomaan ja itsenäiseen työskentelyyn.

-

SFY:n jäsenen ei tarvitse sietää asiakkaan epäasiallista käytöstä.

-

SFY:n jäsenellä on oikeus olla ottamatta vastaan asiakasta, mikäli se ei hänen mielestään ole
asiakkaan parhaaksi.

4. AMMATTIMAISEN, KOMPETENTIN JA VASTUULLISEN PALVELUN TUOTTAMINEN

-

SFY:n jäsenen tulee edustaa Feldenkrais®-menetelmää arvokkaasti ja tunnollisesti.

-

SFY:n mukaan ammatillisia koulutuksia ovat ainoastaan sellaiset koulutukset, jotka oikeuttavat
SFY:n jäsenyyteen ja jotka yhdistyksen säännöissä on mainittu.

-

SFY:n jäsenet puuttuvat Feldenkrais®-menetelmän ja nimen väärinkäytöksiin.

-

SFY:n opiskelijajäsen, joka opettaa menetelmää, on vastuussa siitä, että hän informoi selkeästi
asiakkaita, mikäli hän ei ole saanut täyttä koulutusta (FI tai ATM=TiLA) tekniikoiden käyttöön.

-

SFY:n jäsen, joka tiedottaa ja markkinoi mediassa ammattinsa harjoittamisesta, tulee olla siinä
tarkka ja noudattaa Feldenkrais®-menetelmän perustavaa laatua olevia periaatteita.

-

SFY:n jäsenen tulee edistää ja tukea hyviä suhteita kollegoihinsa ja muihin ammattiryhmiin.

-

SFY:n jäsenen tulee kertoa avoimesti henkilökohtaisesta ja ammatillisesta pätevyydestään.
Myös menetelmästä on kerrottava avoimesti. Ainoastaan SFY:n varsinaiset jäsenet ja
opiskelijajäsenet, jotka ovat koulutuksessaan riittävän pitkällä ja siten pätevöityneet ATM
(=TiLA) – tuntien pitämiseen, saavat käyttää markkinoinnissa ”SFY:n jäsen” tai ”SFY:n
opiskelijajäsen” – nimikettä.

-

SFY:n jäsenen tulee ottaa asianmukainen vastuuvakuutus, ennen kuin hän aloittaa
ammatinharjoittamisen Feldenkrais®-ohjaajana.

5. AMMATTIMAINEN KOMPETENSSI FELDENKRAIS®-MENETELMÄSSÄ

-

SFY:n jäsen tunnistaa oman ammatillisen taitonsa Feldenkrais®-menetelmässä ja toimii vain
ammatillisen kompetenssinsa antamissa rajoissa ja osaa konsultoida tai viitata muihin
kollegoihin tai asiantuntijoihin, kun se on tarpeellista.

-

SFY:n jäsen on vaitiolovelvollinen kaikesta asiakkaan henkilökohtaisesta tiedosta, joka hänelle
on uskottu, eikä asiakkaasta saa levittää tietoa eteenpäin toiselle henkilölle ilman asiakkaan
lupaa. Tietoa saa asiakkaasta kertoa ainoastaan, mikäli sitä vaatii asiaa koskeva viranomainen
tai jos on tarpeen suojella jotain henkilöä tai yhteiskuntaa.

-

SFY:n jäsenten tulee harjoittaa menetelmän opetusta sellaisissa olosuhteissa, joissa
osallistujien yksityisyydensuoja ei tule loukatuksi.

-

SFY:n jäsenen tulee säilyttää asiakastiedostoja suojassa ja ulkopuolisten ulottumattomissa.

-

SFY:n jäsenen tulee aina pyrkiä parhaaseen mahdolliseen toiminnan ja työskentelyn tasoon,
kuten myös ylläpitämään ja kehittämään jatkuvasti taitojaan Feldenkrais®-menetelmässä.

6. FELDENKRAIS®-TYÖPAJOJEN TARJOAMINEN

-

Feldenkrais®-ohjaaja ei saa opettaa ATM/FI – tekniikkaa SFY:n ulkopuolisille henkilöille
ammatilliseen käyttöön, ilman vaadittavaa pätevyyttä. Menetelmän opettamista
ammatillisessa tarkoituksessa saavat harjoittaa vain IFF:n hyväksymät Trainer-statuksen
saaneet kouluttajat.

-

Markkinoinnissa on selvästi ilmoitettava, että osallistuja ei ilman ammatillista Feldenkrais®ohjaaja koulutusta saa itse opettaa tai antaa FI- tai ATM- tunteja. Kurssille osallistuminen ei
myöskään anna oikeutta käyttää termejä tai sen johdannaisia, joihin liittyy nimike Feldenkrais®
(ATM, FI, Feldenkrais®-menetelmä).

