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Pirkanmaan tulkkikeskus
Pirkanmaan tulkkikeskus tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja maahanmuuttajien kanssa tapahtuvaan asiakastyöhön silloin, kun viranomaisella ja asiakkaalla
ei ole yhteistä kieltä.
Kielipalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti Tampereen kaupungin sekä Tampereen
lähikuntien viranomaisille. Tarjoamme palveluita myös muille tahoille. Kielivalikoimaamme kuuluu kymmeniä eri kieliä. Kysytyimpiä ovat: persia, arabia, venäjä,
kurdi ja somali.

Palvelut
Asioimistulkkaus tapahtuu joko paikan päällä tai etätulkkauksena
puhelimen tai videotulkkauslaitteiden avulla.
Käännökset tehdään aikataulun mukaan, josta sovitaan käännösvälitystä
hoitavan työntekijän kanssa.
Asiakaskoulutusta voi tilata seuraavista aiheista: tulkin tilaaminen,
tulkin välityksellä toimiminen, tulkin rooli asioimistulkkaustilanteessa,
kulttuurierot ja kulttuurien välinen viestintä. Asiakaskoulutus räätälöidään
tilaajan tarpeet huomioon ottaen.
Tulkin tilaaminen – tulkin tilaa aina viranomainen
Tulkki kannattaa tilata aina, jos et tiedä varmasti, onko asiakkaan suomen
kielen taito riittävä.
Tilaa tulkki hyvissä ajoin.
Huomaa, että tulkattava asiakaskäynti vie enemmän aikaa normaaliin
asiakaskäyntiin verrattuna.
Mikäli varattu aika muuttuu tai peruuntuu, ilmoita siitä heti
tulkkivälitykseen. Jos peruutus tehdään edellisenä päivänä klo 15.00
jälkeen tai samana päivänä, tulkkaus laskutetaan.
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Tulkit eivät ota varauksia paikan päällä tai puhelimitse.
Tulkki ei voi tulkata asioimistilanteessa, johon osallistuvat esimerkiksi
hänen lähisukulaisensa tai ystävänsä.
Ilmoita tulkkivälittäjälle:
• tulkkauskieli (mahdollisesti murre)
• tulkkauspäivä
• tulkkauksen alkamis- ja päättymisaika
• tarvitaanko tulkiksi mies vai nainen
• tulkin kanssa työskentelevän viranomaisen nimi ja puhelinnumero
• maahanmuuttaja-asiakkaan nimi
• tulkkauspaikka ja tarkat osoitetiedot
• varaajan nimi ja puhelinnumero
• laskutusosoite, mikäli se on eri kuin tulkkausosoite
• tulkkauksen aihe (toimita mahdollinen etukäteismateriaali)
Asioiminen tulkin kanssa
Kohdista puheesi asiakkaalle (älä tulkille) ja katso asiakasta kohti. Puhu
mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi. Vältä ammattislangia.
Anna tulkille aikaa tulkata puheesi.
Kerro ja hoida itse tulkin välityksellä kaikki asiat, jotka haluat asiakkaasi
saavan tietää (esim. lomakkeiden täyttäminen, reseptien selittäminen).
Tulkki tulkkaa kaiken, mitä sanotaan. Hän ei lisää mitään eikä jätä mitään
pois.
Pidä kiinni sovitusta aikataulusta, koska tulkki on paikalla vain varatun
ajan. Jos yhtäjaksoinen tulkkaus kestää monta tuntia, on muistettava pitää
taukoja.
Käytä tulkkina vain ammattitulkkia, älä asiakkaasi sukulaista, tuttavaa
äläkä koskaan lasta.
Otamme mielellämme vastaan palautetta sähköpostitse tulkkikeskus@tampere.fi

