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Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite 

Palautelomake jälkihuolto 

Päivämäärä: 

Ikä: 

 Nainen 

 Mies 

Kuinka paljon seuraavat väittämät pitävät kohdallasi paikkansa: 

Työntekijästä on ollut minulle apua virallisten asioiden hoidossa (muuttoilmoitukset, toimeentulo, 

asunnon hankinta, ym.). 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa/ei koske minua 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 
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Tapaamisia on ollut riittävästi. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa/ei koske minua 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

Kohtaamista työntekijöiden kanssa jää yleensä hyvä ”fiilis”. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa/ei koske minua 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

Minua on tuettu matkakustannuksissa ja/tai harrastuksissa riittävästi. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa/ei koske minua 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 

Tapaamisissa on puhuttu minulle tärkeistä asioista. 

 Täysin samaa mieltä 

 Jokseenkin samaa mieltä 

 En osaa sanoa/ei koske minua 

 Jokseenkin eri mieltä 

 Täysin eri mieltä 
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Avoimet kysymykset (voit jatkaa vastauksia tarvittaessa lomakkeen kääntöpuolelle) 

Mitä toivoisit työntekijöiltä kohtaamisten/tapaamisten yhteydessä? 

Mitä toivoisit toiminnallisilla tapaamisilla tehtävän? Onko jokin tekeminen erityisen mukavaa? 



4(4) 

Valitusloota/Onko jotain mitä haluaisit tuoda vielä esille? 

Kiitos arvokkaasta palautteestasi. 

Lomake päättyy tähän. 
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