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Kulttuuritietoinen osaaminen asiakastyössä – tulkintoja ja kohtaamisia oman työn  
arjessa 

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke järjestää kuntatyöntekijöille suunnatun koulutuskiertueen 
kulttuuritietoisesta osaamisesta asiakastyössä. Koulutuksia järjestetään eri paikkakunnilla loka-joulu-
kuun 2018 aikana. Koulutusten toteutuksesta vastaa Turun yliopiston Brahea-keskus. 

Koulutuksen tavoitteena  
on vahvistaa pakolaistaustaisia asiakkaita kohtaavien kuntatyöntekijöiden kulttuuritietoista osaamista. 
Tämä liittyy usein kieleen, kulttuuriin ja uskontoon.  Koulutus tarjoaa työvälineitä ja kehittää ammatillista 
osaamista asiakkaan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen kohtaamisen tueksi. Esimerkiksi tulkkiavusteisessa 
työskentelyssä on tärkeää tuntea oikeat käytännöt ja ohjeet, jotta sekä asiakkaan että työntekijän oikeu-
det taataan. 

Lisäksi koulutus edistää työntekijöiden valmiuksia toimia moniammatillisissa verkostoissa ja tukee paikalli-
sen monialaisen yhteistyön sujuvuutta. Koulutus vahvistaa työntekijöiden ammatillista osaamista sekä tu-
kee kulttuuritietoista työtä yhteisesti jaetun kokemuspohjan kautta.  

Sisällöt 

Johdatus kulttuurien välisen osaamisen tietopohjaan 
Kieleen, kulttuuritaustaan ja uskontoon liittyvät kysymykset työkäytännöissä 
Ammatilliset valmiudet monialaisissa verkostoissa ja tulkkiavusteisessa työssä 

Toteutus 

Asiantuntija-alustukset  
Kokemuspuheenvuoro koulutuksen aiheisiin liittyen 
Dialoginen työpajatyöskentely osallistujien kokemusten ja kysymysten pohjalta 

 
Koulutuspäivää pohjustaa ilmoittautumisen yhteydessä tehtävä pienimuotoinen pohdintatehtävä, joka liittyy 
osallistujien omiin kokemuksiin ja huomioihin työn arjessa.   
 
Saat alueesi koulutuksen tarkat tiedot ja voit ilmoittautua paikkakuntakohtaisella tapahtumasivulla, jolle 
pääset alla olevista linkeistä. Koulutusta pohjustava lyhyt pohdintatehtävä avautuu ilmoittautumislomak-
keen lähettämisen jälkeen. Vastaathan tehtävään ennen koulutuspäivää. Ilmoittautumiseen ja ennakkoteh-
tävän täyttämiseen kannattaa varata hieman aikaa. Koulutuspäivään ilmoittautuneille lähetetään Brahea-
keskuksesta osallistumisvahvistus sähköpostitse. 
 
Koulutuspäivä on osallistujille maksuton ja sisältää kahvi- ja lounastarjoilun. Matka- ja majoituskustannuk-
sista vastaa lähettävä organisaatio. 
 
Kohderyhmä 
Pakolaistaustaisia asiakkaita työssään kohtaavat eri alojen kuntatyöntekijät sekä muut aiheesta kiinnostu-
neet.   
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Paikkakunnat ja ajankohdat   

Helsinki pe 26.10. klo: 9–15.30 
Osoite:  Kokouskeskus Keltasirkku, Opastinsilta 12 B 00520 Helsinki 
 Ilmoittaudu Helsingin koulutukseen  
 
Kajaani ti 30.10. klo: 9–15.30 
Osoite: Ravintola Atima, Lönnrotinkatu 2 B, 87100 Kajaani 
 Ilmoittaudu Kajaanin koulutukseen 
 
Vaasa/Vasa ti 13.11. klo: 9–15.30- kaksikielinen tilaisuus/tvåspråkig tillställning 
Osoite: Original Sokos Hotel Royal Vaasa, Hovioikeudenpuistikko 18,  
 65100 Vaasa 
 Ilmoittaudu Vaasan koulutukseen  
 
Pori  to 22.11. klo: 9–15.30 
Osoite: Porin yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 A, 28100 Pori 
 Ilmoittaudu Porin koulutukseen  
 
Mikkeli ti 4.12. klo: 9–15.30 
Osoite: Mikkelin pääkirjasto, Raatihuoneenkatu 6, 50100 Mikkeli 
 Ilmoittaudu Mikkelin koulutukseen  
 
Rovaniemi ma 10.12. klo: 9–15.30 
Osoite: Lapin ELY-keskus, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi 
 Ilmoittaudu Rovaniemen koulutukseen  
 
Kouvola ke 12.12. klo: 9–15.30 
Osoite: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola 
 Ilmoittaudu Kouvolan koulutukseen 
 
Joensuu to 13.12. klo 9–15.30 
Osoite: Itä-Suomen yliopisto, Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu 
 Ilmoittaudu Joensuun koulutukseen  

 
 
Lisätietoja 
Kia Lundqvist/Turun yliopisto Brahea-keskus (koulutuksen sisältö) 
kia.lundqvist@utu.fi  puh. 0400 156 137  

Leena Vanhakylä/Turun yliopisto Brahea-keskus (käytännön järjestelyt) 
leena.vanhakyla@utu.fi puh. 050 340 4367 
 

Tietoa Sylvia-hankkeen toiminnasta sekä hankehenkilöstön yhteystiedot saat sivulta  
kotouttaminen.fi/sylvia. 
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