
Võid võtta meiega ühendust telefoni teel või 
interneti kaudu – soovi korral võid teha seda 
ka anonüümselt. Võid kokku leppida ka 
individuaalse kokkusaamise meie kontoris.

RIKU teenused on mõeldud sinule, kui  
• Oled või kahtlustad, et oled kuriteoohver
• Sinu lähedased on kuriteoohvrid
•  Oled kuriteo tunnistaja
•  Vajad läbielamistega seoses nõustamist ja 

konsultatsiooniabi
•  Vajad tööalaselt abi oma kliendi toetamisel

RIKU teenused on mõeldud ka 
väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvritele  
• Kas keegi kontrollib (näit. sugulane, tööandja, 
abikaasa) su liikumist või ühendusepidamist 
teiste inimestega? • Kas sulle lubati suuremat 
palka kui see, mida sa tegelikkuses saad? • Kas 
sulle on räägitud, et sa oled võlgu Soome tuleku 
eest? • Kas sa kardad, et su lähedastele tehakse 
midagi halba, kui sul on erimeelsus tööandjaga?
• Kas sa pead töötama üle 10 tunni peaaegu 
iga päev? • Kas sulle lubati teistsugust tööd 
kui see, mida sa oled sunnitud tegema?• Kas 
keegi sunnib või survestab sind tegema midagi 
kriminaalset või midagi muud, mida sa teha ei 
taha? • Kas sa kardad oma olukorrast rääkida?

Kui sina või su lähedane on kogenud midagi 
nendest asjadest, võta ühendust lähima 
RIKU kontoriga või saada e-kiri aadressile 
help@riku.fi. Kõiki telefonikõnesid ja e-kirju 
käsitletakse usalduslikult ja neid ei saadeta 
kellelegi edasi ilma sinu loata. 

Kuriteoohvrite nõustamisel 
pakutakse tuge ja nõustamist 
kuriteoohvritele, nende 
lähedastele ja tunnistajatele

TELEFONI TEEL  INTERNETI TEEL KOHA PEAL

RIKU ei ole riiklik organ, 
vaid poliitiliselt ja 
religioosselt sõltumatu 
organisatsioon. RIKU 
toetab kuriteo ohvreid 
usalduslikult. 

Sinu andmeid ei anta 
mitte kellelegi ilma sinu 
loata. 

VIRO



Riiklik ohvriabinumber 
(peamiselt soomekeelne)   
116006
E-T 13-21 ja K-R kl 17-21

Riiklik juristi 
telefoninõustamine 
(soome keeles)  
0800-161177  
E-N 17-19 

RIKU kontorid 
Kõikjal Soomes paiknevates 
kontorites pakutakse tuge ja 
nõustamist. Kontaktandmed 
leiad siit www.riku.fi

RIKUchat võrguteenuses võid 
reaalajas küsida ja saada juhendust, ka 
anonüümselt (peamiselt 
soomekeelne). Teenuse leiad aadressil 
www.riku.fi. 

RIKU kodulehekülg asub aadressil 
www.riku.fi, kust leiad palju lisainfot. 
Põhiinfo on 20 keeles.

RIKU Soome erinevais paigus 
asuvates kontorites pakutakse tasuta 
abi kuriteoohvreid puudutavates 

küsimustes. Võime alati kasutada usaldusväär-
selt tõlki, keda seob täielik vaikimiskohustus. 
Lähima kontori kontaktandmed leiad 
internetileheküljelt www.riku.fi

Meie kontorite kaudu võid paluda 
endale ka personaalse tugiisiku. 
Tugiisikuga saad vestelda usaldusli-

kult. Tugiisik pakub vaimset tuge ja praktilisi 
nõuandeid kuriteo menetlusprotsesse 
puudutavates küsimustes. Tugiisik võib 
viibida koos sinuga politseis ütluste andmisel 
või osaleda kohtuprotsessil./rikosuhripaivystys @rikosuhrit
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