Jälkihuolto
Vantaalla
Tukea sinulle
aikuistumiseen

Jälkihuolto
Mitä?
Jälkihuollossa sinua tuetaan itsenäiseen elämään
siirtymisessä. Tukea voidaan antaa myös, jos muutat
takaisin vanhempiesi luokse. Jälkihuolto tukee myös
vanhempiasi ja läheisiäsi.

Kenelle?
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Jälkihuolto on tarkoitettu sinulle alle 25-vuotias
vantaalainen, joka olet ollut Vantaan kaupungin huostaan
ottamana tai sijoittamana yhtäjaksoisesti vähintään puoli
vuotta.

Miten?
Jälkihuollosta sovit yhdessä
vastuusosiaalityöntekijäsi kanssa. Jos olet alle
18-vuotias, huoltajasi tai muu läheisesi voivat
olla mukana työskentelyssä.
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Aikuistumisen polku on
yksilöllinen
Sinulla on oikeus jälkihuoltoon 25-vuotiaaksi saakka.
Jälkihuollon vastaanottaminen on vapaaehtoista.
Jälkihuollon palvelut suunnitellaan yhdessä kanssasi
sen mukaan mikä on juuri sinulle oikea tapa aikuistua.
Sinulla on oikeus päättää, mitä palveluja otat vastaan.
Jokaisen polku on yksilöllinen.
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Saat jälkihuollosta tukea esimerkiksi asumiseen, rahaasioihin, opiskeluun/työhön ja muiden asioiden
hoitamiseen. Voit myös keskustella työntekijäsi kanssa
mieltäsi askarruttavista asioista. Jälkihuollon
työntekijät ovat sinua varten.
Tapaat jälkihuollon työntekijöitäsi sovitusti.
Tapaamiset voivat olla toimistolla, kahvilassa, kotonasi
tai muussa sovitussa paikassa – sinä päätät.
Mihin asioihin sinä tarvitsisit tukea?
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Sosiaalityöntekijä
Jälkihuollossa sinulla on oma
vastuusosiaalityöntekijä. Yhdessä suunnittelette
tarpeitasi vastaavat jälkihuollon palvelut ja sovitte
taloudellisesta tuesta sekä mahdollisten
itsenäistymisvarojen käytöstä.

Sosiaaliohjaaja
Saat halutessasi oman jälkihuollon
sosiaaliohjaajan. Hän tukee ja ohjaa
sinua arjessa toiveidesi ja tarpeittesi
mukaisesti.

Jälkihuollon polku
Ennen jälkihuoltoa

Jälkihuolto

Jälkihuollon päättyessä

04

Olet ollut huostaanotettuna tai sijoitettuna
yhtäjaksoisesti vähintään
puoli vuotta.

Vastuusosiaalityöntekijäsi
kertoo sinulle
oikeudestasi
jälkihuoltoon
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Valmistaudut täysiikäisyyteen ja
ottamaan vastuuta
omista asioistasi.

Osallistut verkostosi
kanssa neuvotteluun,
jossa suunnitellaan
jälkihuoltoasi ja tapaat
jälkihuollon
työntekijäsi.
Jälkihuollon
työskentely voi alkaa.

Tapaat tarpeittesi
mukaan sosiaalityöntekijääsi ja/tai
sosiaaliohjaajaasi.
Sosiaalityön asiakkuutesi
siirtyy jälkihuoltoon
täyttäessäsi 18 vuotta ja
osallistut sosiaalityön
siirtoneuvotteluun.

Jälkihuolto päättyy viimeistään
täyttäessäsi 25 vuotta. Yhdessä
mietimme, tarvitsetko tukea
tämän jälkeen. Tarvittaessa sinut
ohjataan uusien palvelujen piiriin.

Lastensuojelulaki

Palvelumme sinulle
Työntekijät ovat tukenasi – et ole yksin
Keskustelua
sinulle
tärkeistä
asioista
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Tukea
opintoihin
ja työllistymiseen

Tukea asunnon
hankkimiseen
ja asumiseen

Asioiden
selvittämistä
yhdessä

Neuvontaa ja
ohjausta

Tukea
ja apua
asiointikäynneille

Apua
tulevaisuuden
suunnitteluun

Jälkihuollon
taloudellista
tukea

◀ esimerkiksi
• matkakulut
• opiskelumateriaalit
• harrastusmenot
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Apua omien
voimavarojen
tunnistamiseen

Yhdessä
tekemistä
ja arjen
tärkeissä
hetkissä
mukana oloa

Hyvä tietää
Miten löydän sopivan asunnon?
Asunnon hakeminen on iso asia, jossa
omatyöntekijäsi voi auttaa ja tukea sinua. Ota
yhteyttä niin neuvomme sinua sopivan
asumisvaihtoehdon löytämisessä.
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Mitä tietoja minusta kerätään?

Voit rekisteröityä ja lukea sinusta Vantaalla kirjatut
tiedot Maisa -portaalista. Päätät itse kenelle tai
mihin tietojasi luovutetaan. Sinulla on oikeus
tarkastaa omat tietosi ja saada niistä kopiot
maksuttomasti kerran vuodessa.

Kuka saa osallistua tapaamisiin kanssani?
Entä jos muutan toiselle paikkakunnalle?
Täysi-ikäisenä voit itse päättää kenet haluat ottaa
mukaan kanssasi neuvotteluihin/ tapaamisiin. Voit
kysyä neuvoa myös omatyöntekijältäsi.

Miten toimin kun oma työntekijä on lomalla?
Saat omalta työntekijältä tiedon kenen puoleen voit
kääntyä hänen lomansa aikana.

Jälkihuolto-oikeus säilyy 25 vuotiaaksi asti, vaikka
muutat toiselle paikkakunnalle. Saat tarvitsemasi
palvelut riippumatta siitä millä paikkakunnalla asut.
Vantaan jälkihuollon sosiaaliohjaus toimii koko
pääkaupunkiseudulla.

Mitä jos olen tyytymätön palveluun?

Jos olet tyytymätön palveluun tai saamaasi
kohteluun, voit tehdä asiasta kirjallisen
muistutuksen. Apua saat omalta työntekijältäsi tai
kunnan sosiaaliasiamieheltä. Voit myös tehdä
kantelun aluehallintovirastoon, Valviraan tai
eduskunnan oikeusasiamiehelle.
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Entä jos olen aikeisemmin kieltäytynyt
jälkihuollosta ja haluankin asiakkaaksi?

Sinulla on oikeus jälkihuoltoon 25 vuotiaaksi asti. Ota
yhteys Vantaan jälkihuoltoon, mikäli sinulla on
jälkihuoltoon liittyviä kysymyksiä. Autamme
mielellämme.

TUKEA AIKUISUUTEEN – JÄLKIHUOLTO VANTAALLA

Miten jälkihuolto päättyy?

Jälkihuollon tuki päättyy täyttäessäsi 25 vuotta tai
erikseen kanssasi sovitusti jo ennen 25 ikävuotta.
Sinulla on tarvittaessa aina mahdollisuus palata
takaisin jälkihuollon palveluihin niin kauan kuin
jälkihuolto-oikeutesi on voimassa.

Miten pääsen mukaan toiminnan
kehittämiseen?

Kehitämme jälkihuoltoa jatkuvasti ja kuulemme
mielellämme palautetta toiminnastamme. Jos olet
kiinnostunut kokemusasiantuntijana toimimisesta,
kysy asiasta lisää omalta työntekijältäsi.

Mietityttääkö
jokin asia?
Voit olla yhteydessä jälkihuollon
työntekijöihisi helposti puhelimitse.
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Voit lähettää työntekijällesi
yhteydenottopyynnön myös tekstiviestillä
tai WhatsApp-viestillä.
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Saat lisätietoja
Omalta työntekijältä

Verkkosivuilta
Instagramista
@vantaanjalkihuolto
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Jälkihuollon neuvontanumerosta
p. 040 186 1219 (ma ja to klo 12-14)

Vantaan Jälkihuolto
Kielotie 7 A, 4. krs, 01300 Vantaa
puh. 09-83911 (Vantaan kaupungin vaihde)
Esite tehty yhteistyössä Nordic Healthcare Groupin kanssa.
Kumppanina myös Lastensuojelun Keskusliitto.
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