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Tukea kodin ulkopuolisen 
sijoituksen jälkeen 

Yhteistyö jälkihuollon 

työskentelyssä 

Lastensuojelun 

jälkihuolto 

Jokaiselle jälkihuollon asiakkaalle on ni-

mettynä lapsen/nuoren asioista vastaava 

sosiaalityöntekijä, joka tapaa lasta/nuorta 

henkilökohtaisesti asiakassuunnitelmassa 

sovitulla tavalla. 

 

Alle 18-vuotiaan lapsen huoltajilla on oi-
keus käyttää lapsen ohella puhevaltaa lap-

sen jälkihuoltoa koskevissa asioissa. Jälki-

huollon työskentelyssä sosiaalityöntekijä 

tekee yhteistyötä sekä lapsen että tämän 

huoltajien ja muiden hänestä huolta pitä-

vien aikuisten kanssa. Täysi-ikäisenä nuo-

ri käyttää puhevaltaa omissa asioissaan 

itsenäisesti. Sosiaalityöntekijän yhteis-

työstä nuoren lähiverkoston ja sekä nuo-

ren asioissa toimivien muiden tahojen 

kanssa sovitaan jälkihuoltosuunnitelmassa 

nuoren suostumuksen mukaisesti. Lähtö-

kohtana on, että nuorella on oikeus itse 

määritellä se, ketkä  osallistuvat hänen 

jälkihuoltoasioidensa käsittelyyn. 

Siilinjärven kunta 

Sosiaali– ja terveyspalvelut 

Lastensuojelupalvelut 

 

Lastensuojelun jälkihuollon asiakkuus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jälkihuolto-oikeus 
(sijaishuolto tai yli 6kk kestänyt 

avohuollon tukitoimisijoitus) 

Sijaishuolto/ 

Avohuollon sijoitus päättyy: 

Lapsi/nuori  

kotiutuu tai itsenäistyy 

Jälkihuollon  

asiakassuunnitelma, 

LsL 30 § 

- jälkihuollon tarkoitus ja 

tavoitteet sekä tuki  

Verkosto-

työskentely 

Jälkihuollon 

sosiaalityön 

tuki, ohjaus ja 

neuvonta 

Palvelujen ja  

tukitoimien  

toteutuminen, 

LsL 76§ 
Seuranta  

ja arviointi 

Jälkihuoltosuunnitelman  

tarkistaminen 



Oikeus lastensuojelun 

jälkihuoltoon 

Kunnalla on velvollisuus jälkihuollon jär-

jestämiseen lapselle/nuorelle, joka on 

ollut: 

     -  Sijaishuollossa (LSL 40§) 

     - Avohuollon tukitoimin sijoitettuna     

(LSL 37§) yksin ja yhtäjaksoisesti  y l i 

puoli vuotta. 
 

Jälkihuoltoa voidaan myöntää erityisin 

perustein myös harkinnanvaraisesti, vaik-

ka  edellä mainitut edellytykset eivät täyt-

tyisikään. 

 

Jälkihuolto toteutetaan tukemalla lasta tai 

nuorta, hänen vanhempiaan ja huoltajiaan 

sekä henkilöä, jonka hoidossa ja kasva-

tuksessa lapsi tai nuori on.  

 

Jälkihuoltosuunnitelma 

Jälkihuollon sisällöstä sovitaan asiakas-

suunnitelmaneuvottelussa, jossa laaditaan 

jälkihuoltosuunnitelma. Jälkihuoltosuunni-

telmaa tarkistetaan tarvittaessa, kuitenkin 

vähintään kerran vuodessa. Jälkihuolto-

suunnitelman laatimisesta vastaa lapsen/

nuoren asioista vastaava sosiaalityönteki-

jä. 

 
Jälkihuollon tavoitteet sovitaan 
jälkihuoltosuunnitelmassa. 

Jälkihuollon tukitoimet suunnitellaan lap-

sen tai nuoren tarpeiden mukaan. Jälki-

huollon tukitoimina voidaan järjestää esi-

merkiksi: 

- jälkihuollon sosiaalityön tukea, ohjausta 

ja neuvontaa. 

- tukea loma- ja virkistystoimintaan 
- tarkoituksenmukaista taloudellista tai 

muuta tukea koulunkäyntiin, ammatin ja 

asunnon hankintaan, harrastuksiin sekä 

muihin erityistarpeisiin. 

- tukihenkilön, tukiperheen tai perhetyön 

tukea. 

- kodin ulkopuolisena sijoituksena järjes-

tettävää tukea laitos- tai perhehoidossa. 

- muita lasta/nuorta ja perhettä tukevia 

palveluja ja tukitoimia  

 

Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen 

päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 

vuotta tai viiden vuoden kuluttua siitä,  

kun lapselle on sijoituksen päättymisen 

jälkeen järjestetty palveluja tai tukitoimia. 

 

Jälkihuollon päättyessä sosiaalityöntekijän 

on tarvittaessa laadittava yhdessä nuoren 

kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälki-

huollon päättymisen jälkeen nuoren käy-

tettävissä olevat palvelut ja tukitoimet.  

 

 

 

Jälkihuollon sisältö ja kesto 

Kun lapsi tai nuori on sijoitettu kodin  

ulkopuolelle, on hänen myöhempää it-

senäistymistään varten varattava itsenäis-

tymisvaroja. Itsenäistymisvaroja kertyy 

lapsen tai nuoren omista tuloista, jotka 

kunta perii hoidonkorvaukseksi sijoituk-

sen aikana. Ellei itsenäistymisvaroja kerry 
lapsen tai nuoren omista tuloista, tulee 

kunnan myöntää tarpeelliset itsenäisty-

misvarat nuoren itsenäistymisen tukemi-

seen.  

 

Itsenäistymisvaroja käytetään jälkihuollon 

aikana yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa 

laaditun suunnitelman mukaan. Itsenäisty-

misvaroilla tuetaan sijoituksen päättyessä 

itsenäistymässä olevaa nuorta  asumi-

seen, koulutukseen ja muuhun itsenäisty-

miseen liittyvissä menoissa. Varoja voi 

käyttää esimerkiksi oman kodin hankin-

toihin ja muihin itsenäistymisen tukemi-

sen kannalta tarpeellisiin hankintoihin. 

Mikäli lapsen omista varoista kertyneitä 

itsenäistymisvaroja on käyttämättä jälki-

huolto-oikeuden päättyessä, ne makse-

taan nuorelle itselleen.  

 
Jälkihuollon aikana nuorella ei ole 
velvollisuutta ottaa opintolainaa opin-
tojensa rahoittamiseksi. 

Itsenäistymisvarat 

itsenäistymisen tukena 


