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kommunikaatio-opetuksesta

Olet osallistunut vammaispalveluiden myöntämään kommunikaatio-opetukseen. Kuulemme mielellämme 
kokemuksiasi opetuksesta. Ole hyvä ja täytä tämä palautelomake, jotta voimme kehittää perheille myönnettävää 
opetuspalvelua. 

PALVELUNTUOTTAJA TÄYTTÄÄ TÄMÄN OSION 

Opetuspäätöksen saaneen henkilön nimi 

Palveluntuottajan nimi 

Kommunikaatio-opettajan nimi 

Kommunikaatio-opetukselle asetetut tavoitteet 
1) 

2) 

3) 

PALAUTTEEN ANTAJA TÄYTTÄÄ TÄSTÄ ETEENPÄIN

Saitko riittävästi tietoa kommunikaatio-opetuksesta? Asteikko 1 = en saanut tietoa, 5 = sain riittävästi tietoa

 1   2   3   4  5 

Opetusta suositelleelta taholta (esim. lääkäri, puheterapeutti). 

Opetuspäätöksen tehneeltä sosiaalityöntekijältä. 

Kommunikaatio-opettajalta. 

Olisitko tarvinnut enemmän tietoa? Mistä asiasta? 

Miten koit kommunikaatio-opetuksen prosessin Asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä
sujuneen? 

 1   2   3   4  5 

Sain suosituksen opetukseen helposti. 

Palvelupäätöksen haku vammaispalveluista oli yksinkertaista. 

Sain palvelupäätöksen riittävän nopeasti. 

Opetus käynnistyi sujuvasti. 

Opetus toteutui toivomallamme tavalla. 

Halutessasi voit kommentoida tässä opetusprosessin sujumista. 

3.2020



2 (2)

Miten koit kommunikaatio-opetuksen toteutuneen? Asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

 1   2   3   4  5 

Opettaja huomioi hyvin tarpeemme ja toiveemme. 

Opettaja huomioi perheemme tilanteen käytännön järjestelyissä. 

Osallistuimme opetuksen suunnitteluun. 

Asetimme yhdessä opettajan kanssa opetuksemme tavoitteet. 

Opetukseen oli mukava osallistua. 

Opetus oli monipuolista ja riittävän toiminnallista. 

Opettaja huomioi kaikki osallistujat. 

Opettaja oli ystävällinen ja kohtelias. 

Opettaja oli asiantunteva ja taitava. 

Miten arvioit hyötyneesi kommunikaatio-opetuksesta? Asteikko 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä

 1   2   3   4  5 
Olen oppinut kommunikoimaan paremmin läheiseni kanssa hänen 
kommunikointikeinollaan. 

Olen saanut neuvoja vuorovaikutuksemme tueksi. 

Olen saanut perheellemme yhteisen kommunikointimenetelmän. 

Mitä muuta haluaisit kertoa?

PALAUTTEEN LÄHETTÄMINEN 

Palautteen lukee opetuksen myöntänyt sosiaalityöntekijä. Palaute toimitetaan tiedoksi kuntoutuksesta vastaavalle 
taholle / puheterapeutille.

Annan luvan toimittaa palautteeni myös kommunikaatio-opettajalle.

Lomakkeen palautusosoite:
Helsingin kaupunki, Vammaisten sosiaalityö, Itäkadun perhekeskus, PL 6730, 00099 Helsingin kaupunki
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