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Kulturmedvetenhet i klientarbetet – tolkningar och möten i det egna arbetet 

Arbets- och näringsministeriets Sylvia-projekt ordnar en utbildningsturné om kulturmedvetenhet i kli-
entarbetet riktad till kommunalt anställda. Utbildningarna ordnas på olika orter i oktober–december 
2018. För genomförandet av utbildningarna svarar Brahea-centret vid Åbo universitet. 

Målet med utbildningen är att stärka kulturmedvetenheten hos kommunalt anställda som i sitt arbete 
möter klienter med flyktingbakgrund. Detta har ofta att göra med språk, kultur och religion.  Utbildningen 
erbjuder verktyg och utvecklar yrkesskickligheten för att stödja ett individuellt möte med klienten där man 
ser människan som en helhet. För till exempel den som har hjälp av en tolk i sitt arbete är det viktigt att 
känna till rätt praxis och anvisningar för att både klientens och arbetstagarens rättigheter ska tryggas. 

Utbildningen främjar dessutom de anställdas färdigheter att jobba i multiprofessionella nätverk och bidrar 
till att det lokala samarbetet mellan olika sektorer kan fungera smidigt. Utbildningen stärker de anställdas 
yrkeskunskaper och stöder ett kulturmedvetet arbete via en gemensamt delad erfarenhetsgrund.  

Innehåll 

Introduktion till kunskapsunderlaget om interkulturell kompetens 
Frågor om språk, kulturell bakgrund och religion i det praktiska arbetet 
Yrkesskicklighet i multidisciplinära nätverk och tolkassisterat arbete 

Genomförande 

Föredrag av experter  
Erfarenhetsbaserat inlägg med anknytning till utbildningens teman 
Dialogbaserat workshopsarbete utifrån deltagarnas erfarenheter och frågor 

 
I samband med anmälan får deltagarna en liten förhandsuppgift där de får fundera över egna erfarenheter 
och observationer från sitt eget dagliga arbete.   
 
Närmare uppgifter om utbildningen i din egen region samt anmälningsformulär finns på den regionspecifika 
sidan, som du kommer till via länkarna nedan. Förhandsuppgiften öppnas efter att du har skickat in anmäl-
ningsformuläret. Kom ihåg att göra uppgiften före utbildningsdagen! Reservera tillräckligt med tid för att 
fylla i anmälan och svara på förhandsuppgiften! De som anmält sig till utbildningsdagen får en bekräftelse 
om deltagandet via e-post från Brahea-centret. 
 
Utbildningsdagen är gratis, och kaffe och lunch ingår. Deltagarens organisation svarar för rese- och logi-
kostnader. 
 
Målgrupp 
Kommunalt anställda inom olika sektorer som möter klienter med flyktingbakgrund i sitt arbete samt 
andra intresserade.   
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Orter och tidpunkter   
Helsingfors fre. 26.10 kl. 9–15.30 
Adress:  Mötescentret Keltasirkku, Semaforbron 12 B, 00520 Helsingfors 
 Anmäl dig till utbildningen i Helsingfors  
 
Kajana tis. 30.10 kl. 9–15.30 
Adress: Ravintola Atima, Lönnrotinkatu 2 B, 87100 Kajana 
 Anmäl dig till utbildningen i Kajana 
 
Vasa tis. 13.11 kl. 9–15.30 tvåspråkig utbildning 
Adress: Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovrättsesplanaden 18,  
 65100 Vasa 
 Anmäl dig till utbildningen i Vasa  
 
Björneborg tors. 22.11 kl. 9–15.30 
Adress: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, 28100 Björneborg 
 Anmäl dig till utbildningen i Björneborg  
 
S:t Michel tis. 4.12 kl. 9–15.30 
Adress: Huvudbiblioteket i S:t Michel, Raatihuoneenkatu 6, 50100 S:t Michel 
 Anmäl dig till utbildningen i S:t Michel  
 
Rovaniemi mån. 10.12 kl. 9–15.30 
Adress: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi 
 Anmäl dig till utbildningen i Rovaniemi  
 
Kouvola ons. 12.12 kl. 9–15.30 
Adress: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola 
 Anmäl dig till utbildningen i Kouvola 
 
Joensuu tors 13.12 kl. 9–15.30 
Adress: Östra Finlands universitet, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu 
 Anmäl dig till utbildningen i Joensuu  

 
 
Ytterligare information 
Kia Lundqvist, Brahea-centret vid Åbo universitet (utbildningens innehåll) 
kia.lundqvist@utu.fi  tfn 0400 156 137  

Leena Vanhakylä, Brahea-centret vid Åbo universitet (praktiska arrangemang) 
leena.vanhakyla@utu.fi tfn 050 340 4367 
 

Mer information om Sylvia-projektet och projektpersonalens kontaktuppgifter finns på adressen in-
tegration.fi 
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