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Linkkihenkilö-Koulutus 

Eeva Erkinjuntti, Itä-Lapin Kuntayhtymä



Linkkihenkilö-koulutus
4 op (108 t)

7.10-14.12.2022

Paula Yliniemi, lehtori, Lapin amk
Anne-Mari Savukoski, TtM, Hyvinvointialue

Jukka Hakola, hanketyöntekijä, Itä-Lapin kuntayhtymä
Eeva Erkinjuntti, hanketyöntekijä, Itä-Lapin kuntayhtymä



Koulutusprosessin tavoite
Koulutusprosessin avulla opiskelija saa 
eväät:
• tukea asiakasta hänen omien tarpeidensa pohjalta hyödyntä-

mään kunnan, kolmannen sektorin ja seurakuntien tarjoamia palveluita
• tukea ihmistä oman elämäntilanteen hahmottamisessa 

ja henkilökohtaisen suunnitelman laatimisessa
• soveltaa dialogisuutta keskustelussa
• linkkihenkilönä toimiessaan tunnistaa minkälaisiin arvoihin ja 

eettisiin periaatteisiin oma työtapa perustuu
• käyttää mentorointia oman ammatillisen ja persoonallisen 

kasvun kehittämisessä ja tukemisessa



Koulutuksen keskeinen sisältö
• Hyvinvointilähete -toimintamalli

• Toipumisorientaatio lähestymistapana
• Dialogisuus keskustelussa
• Motivoiva haastattelu työvälineenä
• Huoli puheeksi – ratkaisu löytyy

• Mentorointi ja vertaistuki oman työn tukena

• Virtun hyödyntäminen omassa työssä



Koulutuspäivät ja keskeinen sisältö
7.10 Ryhmä klo 9-16  Paula & Anne-Mari, Eeva & 
Niila Rahko
• Toipumisorientaatio kokonaisvaltaisen kuntoutumisen perustana
• Saamelaiskulttuurin näkökulma (Niila Rahko)
• Oppimistehtävä
• Mentorointi

27.10.2022 Ryhmä 1 klo 9-16  Paula & Anne-Mari, 
Eeva
• Dialogisuus keskustelussa
• Oppimistehtävä
• Mentorointi

14.11.2022 klo 9-16  Paula & Anne-Mari, Eeva
• Motivoiva haastattelu työvälineenä
• Lähellä.fi käyttö (Lapin SOTE Ry) 
• Oppimistehtävä
• Mentorointi

13.12.2022 klo 9-16 Jukka, & Eeva
• Huoli puheeksi ja verkoston tuki
• Virtu.fi:n käyttöön perehdytys + tunnukset (Poske)
• Oppimistehtävä
• Mentorointi

14.12.2022 klo 9-16 Jukka, Anne-Mari & 
Paula, Niina Oinas, Eeva
• Taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille (Niina Oinas)
• Koulutuksen yhteenveto ja arviointi



Opiskeltava materiaali ja oppimistehtävät
Oppimispäiväkirja (kirjallinen ohje erikseen)
Pohdintatehtävät koulutuspäivien välille (kirjallinen ohje erikseen)
Opiskeltava materiaali:
• Dialogisuus keskustelussa

• Väisänen, L., Niemelä, M. & Suua, P. 2009. Sanat työssä –
vuorovaikutus ammattitaitona. Kirjapaja.

• Motivoiva haastattelu
• Kirjallisuus: Oksanen, J. 2014. Motivointi työvälineenä. PS-kustannus.
• Videot:
• Motivoiva haastattelu osana 

asiakasprosessia https://www.youtube.com/watch?v=Ps5LfNdg510
• Miten motivoin asiakasta ja houkuttelen tavoitteita esiin?
• https://www.youtube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y

https://www.youtube.com/watch?v=Ps5LfNdg510
https://www.youtube.com/watch?v=2FjE8a1gE3Y


Koulutusten tarve vuosille 
2023-2025
• Linkkihenkilö koulutuksia
• Koordinaattori koulutuksia
• Lähetteen kirjoittajille koulutuksia
• Mentorointia koulutuksen suorittaneille



Kiitos!


