RIKUn palvelut ovat sinulle, jos
•
•
•
•

Olet tai epäilet olevasi rikoksen uhri
Läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi
Olet todistajana rikosasiassa
Kaipaat kokemukseesi liittyen neuvoja ja
keskusteluapua
• Haluat ammattilaisena neuvoja asiakkaasi
tukemiseksi
Voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse tai
verkossa – halutessasi myös nimettömänä.
Voit sopia myös henkilökohtaisen tapaamisajan toimistollemme.
RIKU ei ole valtiollinen toimija
vaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.
RIKU tukee rikoksen uhreja
luottamuksellisesti. Tietojasi ei
anneta kellekään ilman sinun
lupaasi.

RIKUn palvelut ovat myös hyväksi
käytön tai ihmiskaupan uhreille
• Kontrolloiko joku (esim. sukulainen, työnantaja, puoliso) liikkumistasi tai yhteydenpitoa muihin ihmisiin?
• Onko sinulle kerrottu, että olet velkaa Suomeen
tulostasi? • Pelkäätkö, että sinulle tai läheisellesi
tehdään jotain pahaa, jos sinulla on erimielisyyttä
työnantajasi kanssa? • Työskenteletkö ilmaiseksi tai
saatko työstäsi niin vähän palkkaa, että se ei riitä
välttämättömiin elinkustannuksiin? • Luvattiinko sinulle
suurempi palkka, kuin se mitä oikeasti saat? • Pitääkö
sinun työskennellä yli 10 tuntia lähes joka päivä? • Luvattiinko sinulle toisenlaista työtä kuin se, mitä joudut
tekemään? • Onko sinua peloteltu sillä, että sinut
lähetetään pois Suomesta tai menetät oleskelulupasi?
• Pakottaako tai painostaako joku sinut tekemään
jotain rikollista tai jotain muuta, mitä et halua tehdä? •
Pelottaako sinua puhua tilanteestasi?

Jos sinä tai läheisesi on kokenut yhden tai useamman näistä asioista, ota yhteyttä lähimpään RIKUn
toimistoon tai lähetä sähköpostia osoitteeseen
help@riku.fi. Kaikki puhelut ja sähköpostit käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä lähetetä eteenpäin
kellekään ilman sinun lupaasi

Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea
ja neuvoja rikoksen uhreille,
heidän läheisilleen ja todistajille.
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HENKILÖKOHTAISTA TUKEA
TOIMISTOISSAMME

Valtakunnallinen auttava
puhelin
(pääasiassa suomeksi)
116006
(ma-ti 13–21 ja ke-pe klo 17–21)

RIKUchat-verkkopalvelussa voit
reaaliaikaisesti kysyä ja saada
ohjausta, myös nimettömänä (pääasiassa suomeksi). Palvelun löydät
osoitteessa www.riku.fi.

Valtakunnallinen juristin
puhelinneuvonta (suomeksi)
0800-161177
(ma-to 17–19)

RIKUn verkkosivut osoitteessa
www.riku.fi tarjoavat runsaasti
lisätietoa. Perustietoa löytyy 20
kielellä.

RIKUn toimistot
Ympäri Suomea sijaitsevat
toimistomme tarjoavat tukea ja
neuvontaa. Katso yhteystiedot:
www.riku.fi

/rikosuhripaivystys

@rikosuhrit

RIKUn toimistoista eri puolilla
Suomea saat maksutonta apua
rikosuhriasioissa. Voimme aina
käyttää luotettavaa tulkkia, jota sitoo täysi
vaitiolovelvollisuus. Lähimmän toimiston
yhteystiedot löytyvät netistä osoitteessa
www.riku.fi
Toimistoittemme kautta voit kysyä
myös henkilökohtaista tukihenkilöä.
Tukihenkilön kanssa voit keskustella luottamuksellisesti. Saat häneltä henkistä
tukea ja käytännön neuvoja rikosprosessiin
liittyvissä kysymyksissä. Tukihenkilö voi
olla mukanasi myös poliisikuulusteluissa tai
oikeudenkäynnissä.

