NUOTTI-valmennuksen kuntoutuspalaute

Kuntoutuspalaute on valmentajan antama kirjallinen kuvaus nuoren valmennusprosessista. Valmentaja
laatii valmennuksesta vapaamuotoisen palautteen valmennuksen päätyttyä.
Palveluntuottaja vastaa siitä, että kuntoutuspalaute toimitetaan Kelaan sovitussa ajassa ja että palaute on
laadittu Kelan ohjeistuksen mukaisesti.
Palaute sisältää kuvauksen nuoren tavoitteista ja tavoitteiden mukaisesta työskentelystä sekä tavoitteiden
toteutumisesta. Valmentaja kuvaa palautteessa nuoren tilannetta valmennuksen alkaessa ja päättyessä.
Hän huomioi tilannearviossa nuoren kannalta keskeiset ICF-viitekehyksen osa-alueet (mm. voimavarat,
osallistuminen, suoriutuminen, yksilö- ja ympäristötekijät) sekä kuvaa verkostoyhteistyötä. Palautteeseen
kirjataan johtopäätökset, jatkosuositukset ja –suunnitelmat, suunnitelman toteuttamiseksi tarvittava tuki
ja/tai palvelut ja miten nämä varmistettu.
Jos NUOTTI-valmennukselle suositellaan jatkoa, valmentaja kirjaa palautteeseen perustelut valmennuksen
jatkolle.
Palautteeseen kirjataan seuraavat tiedot:
Tiedot palveluntuottajasta, nuoresta ja valmennusaika
-

nuoren nimi ja henkilötunnus
valmentajan ja palveluntuottajan nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot
tieto siitä, että kyse on NUOTTI-valmennuksen palautteesta
valmennuksen alkamis- ja päättymispäivä, toteutuneiden käyntikertojen määrä

Alkutilanne
-

nuoren tilanne, odotukset, tarpeet ja tavoitteet valmennuksen alkaessa

Valmennuksen toteutuminen
-

miten yhteyttä on pidetty?
missä nuorta on tavattu?
mitä nuoren kanssa on tehty?
mitä toiminnallisia menetelmiä on käytetty?
kuvaus verkostotyöstä
onko etämenetelmiä käytetty?

Tilannearvio valmennuksen päättyessä ja jatkosuositukset
-

tiivis kuvaus valmennuksen tuloksista
mitä muutoksia nuoren arjessa, opiskelussa, työssä selviytymisessä on tapahtunut?
nuoren oma arvio kuntoutuksesta ja tavoitteiden toteutumisesta
mitä nuoren kanssa sovittu tehtäväksi seuraavaksi?
suunnitelman toteuttamiseksi tarvittava tuki ja/tai palvelut ja miten nämä varmistettu
johtopäätökset ja suositellut jatkotoimenpiteet ja –suunnitelmat
muut valmennuksessa esille tulleet asiat
keskeiset suositukset ja nuoren kanssa yhdessä sovitut jatkotoimet

Palautteen liitteenä Kelaan toimitetaan Omat tavoitteeni – lomake (GAS 1) ja työkykykysymykset (AKV
1), jotka ovat tulostettavissa Kelan nettisivulta (Paperilomakkeet).
Palaute toimitetaan kahden viikon kuluessa valmennuksen päättymisestä nuorelle, Kelaan ja nuoren
kanssa sovituille muille tahoille. Jos palautteen toimittaminen viivästyy sovitusta ajasta,
palveluntuottaja antaa tiedon viivästyksestä perusteluineen Kelaan.

Kuntoutuspalaute lähetetään Kelaan postitse:
Eteläinen vakuutuspiiri ja Ahvenanmaa
Kela, PL 10, 00056 KELA
Keskinen ja läntinen vakuutuspiiri
Kela, PL 30, 33056 KELA
Itäinen vakuutuspiiri
Kela, PL 70, 70056 KELA
Pohjoinen vakuutuspiiri
Kela, PL 90, 90056 KELA

