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Milloin 
minulla on

oikeus 
jälkihuoltoon?

Minulla on oikeus jälkihuoltoon 
aina huostaanoton jälkeen 

ja yli puoli vuotta kestäneen 
sijoituksen jälkeen.



§Jälkihuolto on 
lastensuojelulakiin 

perustuva oikeus
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen 

on järjestettävä lapselle tai nuorelle tämän 
luvun mukainen jälkihuolto 40 §:ssä tarkoitetun 

sijaishuollon päättymisen jälkeen. 
Jälkihuolto on järjestettävä myös 37 §:ssä 

tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen 
sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus 
on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli 

vuotta ja kohdistunut lapseen yksin.

Jälkihuoltoa voidaan järjestää myös 
muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle 

lastensuojelun asiakkaana olleelle nuorelle.

Kunnan velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen 
päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi 

on ollut 1 momentissa tarkoitetun kodin 
ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen 

viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus 
jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, 

kun nuori täyttää 25 vuotta.



Jälkihuolto alkaa yleensä 
sijoituksen päätyttyä, mutta voin 
aloittaa sen myöhemminkin. ’

Vaikka olisin kieltäytynyt tarjotusta
jälkihuollosta, voin milloin tahansa 
pyytää sitä uudestaan jos minulla on 
ikäni puolesta siihen vielä oikeus.’

On myös ok pitää välillä 
taukoa. Oikeuteni jälkihuoltoon 
ei häviä mihinkään.’



Mitä 
jälkihuolto 

on?

Jälkihuollossa minulla on oma sosiaalityöntekijä, 
jonka kanssa yhdessä teemme asiakassuunnitelman. 

Asiakassuunnitelma on palvelulupaus siitä, 
mitä juuri minun jälkihuolto on. 

Voin itse vaikuttaa siihen, minkälaista tukea tarvitsen ja 
haluan. Asiakassuunnitelma päivitetään 

tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. 
Minulla voi olla jälkihuollossa sosiaalityöntekijän 

lisäksi sosiaaliohjaaja työskentelemässä kanssani.



Jälkihuolto voi olla...
...apua asunnon ja koulupaikan hankintaan, 

tukea asumiseen liittyviin taitoihin ja asioihin, 
apua erilaisten tukihakemusten ja raha-asioiden 

hoitamiseen, tukea työllistymiseen, tukea terveyteen 
liittyvissä asioissa ja tukea itsenäiseen elämään. 

Minä päätän, jälkihuolto auttaa, tukee ja kulkee 
rinnalla. Jälkihuollon aikana minun on mahdollista saada 

myös taloudellista tukea opintoihin, jotta 
minun ei tarvitse ottaa opintolainaa. 

Lisäksi saan taloudellisesta tukea harrastuksiin 
ja läheisten tapaamiseen. 



Jälkihuollon instagramia 
kannattaa seurata,

sieltä löytyy hyödyllisiä 
vinkkejä, menoja ja 

tapahtumia ja siellä pääsee 
myös vaikuttamaan!

@jalkihuolto_hki

Missä jälkihuolto toimii?
Tapaamisia voimme pitää toimistolla, kotona, 
yhteistyökumppanin luona, kahvilassa tai ihan 

vaikka metsälenkillä. 

Helsingin jälkihuollossa työskentelee kaksi johtavaa 
sosiaalityöntekijää, 16 sosiaalityöntekijää, 

yksi johtava sosiaaliohjaaja ja 24 sosiaaliohjaajaa. 
Jälkihuollon toimisto sijaitsee osoitteessa 
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jokaisen  nuoren lähtökohdat 
ja tarpeet ovat erilaiset.

Ole rohkeasti yhteydessä, 
olemme täällä juuri sinua varten.


