NEET-nuoret Kelan kuntoutukseen ilman
lääkärinlausuntoa 1.3.2018 alkaen
Kenelle:

Hakeminen:

Kunnonpaikassa on käynnistynyt nuorille 16 - 30vuotiaille suunnattu ammatillisen kuntoutuksen
palvelu, jossa kokeillaan nuorten ohjautumista Kelan kuntoutukseen aiempaa joustavammin.

Jos tunnistat edellytykset täyttävän nuoren, ota
yhteys Kelan työntekijään, joka työskentelee TYPtoimipisteessäsi tai joka on nimetty Kelasta Ohjaamo – toimintaan.

Tavoite:

Jos sinulla ei ole tiedossa sovittua toimintamallia
Kelan kanssa, ota yhteyttä Kelan kuntoutuksen
palvelunumeroon 020 692 205.

Nuori voi hakea ammatillista kuntoutusta suullisesti ja ilman diagnoosia. Kokeiltavina kuntoutuspalveluina ovat ammatillinen kuntoutusselvitys ja
uusi NUOTTI-valmennus.

Nuori:

Tavoitteena on tunnistaa aikaisemmin kuntoutuksellisen tuen tarpeessa olevia NEET-nuoria ja ohjata heitä Kelan kuntoutukseen.

Voit itse ottaa yhteyttä Kelaan 020 692 205 ja
kerro halukkuudestasi osallistua ammatilliseen
kuntoutusselvitykseen. Virkailija haastattelee sinut
puhelimitse.

Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen ilman
diagnoosia

Haastattelun perusteella Kelan virkailija tekee
kuntoutuspäätöksen.

Nuorille voidaan myöntää ammatillinen kuntoutusselvitys ilman lääkärinlausuntoa. Edellytyksenä
on:

Kelan päätöksen ollessa myönteinen Kunnonpaikka kutsuu kirjallisesti ammatilliseen kuntoutusselvitykseen.

-

-

nuori on 16-30 –vuotias
nuorella ei ole
o opiskelu- tai työpaikkaa,
o hän ei ole suorittamassa asepalvelusta tai siviilipalvelusta
o eikä kyseessä ole suunniteltu välivuosi
nuoren toimintakyky on heikentynyt
nuorella ei ole akuuttia hoitoa vaativaa
päihdeongelmaa tai vakavaa ja akuuttia
psykoottistasoista oireilua.
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NEET-nuoren määritelmä
NEET-nuori määritellään nuoreksi, joka ei ole työssä, koulutuksessa (tutkintoon johtava koulutus tai kurssi)
eikä asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta suorittamassa.
NEET-nuorten ryhmä on hyvin heterogeeninen ja heidän ongelmansa ovat laaja-alaisia. Nuorten parissa
työskentelevät asiantuntijat luettelevat lukuisia syrjäytymiseen johtavia tekijöitä kuten esimerkiksi
•
•

arjen toiminnan puutteelliset taidot
ylisukupolvinen huono-osaisuus tai koulukiusaamisen seurauksena syntyvät sosiaalisten tilanteiden
pelot

Lisäksi esiin nousee esimerkiksi
•
•
•
•

nuoren heikko itsetunto
opintoihin liittyvät ahdistavat ryhmätilanteet
nuoren tapa luovuttaa
heikot asiointitaidot ja ymmärrys siitä, miten huolehtia itsestään ja taloudestaan

Osa näistä nuorista on ajautunut kauaksi työmarkkinoista elämänkulun aikana kumuloituneen huono-osaisuuden vuoksi, mutta osa on myös niitä, jotka ovat itse valinneet sivuun jättäytymisen.
NEET-nuoria voidaan tunnistaa viidestä eri luokasta:
•
•
•
•
•

työttömät nuoret, jotka ovat työnhakijoita
työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret, jotka ovat vammaisia tai sairaita tai pitävät huolta läheisistään
passiiviset tai lannistuneet ilman terveydellisiä rajoitteita olevat nuoret, jotka eivät hakeudu työhön
eivätkä koulutukseen
mahdollisuuksia etsivät nuoret, jotka eivät hakeudu työhön tai koulutukseen, koska odottavat tilanteeseensa parempaa mahdollisuutta
vapaaehtoisesti taitojaan kehittävät nuoret.

Nuorilla on tietoja, taitoja ja kykyjä, jotka heidän tulisi osata ja haluta ottaa käyttöönsä toimiakseen tavoitteellisesti ja vastuullisesti.
Tulevaisuuden suunnittelua varten heikommassa asemassa oleva nuori tarvitsee tukea tavoitteidensa laatimisessa ja toteutumisessa.
Lisäksi nuorta tulee rohkaista ottamaan omat voimavarat käyttöönsä.
NUOTTI-valmennuksessa kiinnitetään huomiota nuoren voimavaroihin ja tuetaan sitä, ettei nuori luovuta.
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