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Stöd och hjälp
Polisinrättningen i Österbotten har gjort husrannsakan och gripanden i Närpes med koppling till ockerfallet
bland utländsk arbetskraft, som även har diskuterats i media.
•

Tips om fallet tas fortfarande emot och kan skickas per e-post till ihmiskauppa@poliisi.fi
och/eller vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi

1. BROTTSOFFERJOURENS TJÄNSTER
Brottsofferjouren (RIKU) är en organisation vars uppgift är att hjälpa brottsoffer och vittnen. Med
Brottsofferjouren kan man tala konfidentiellt och få råd och stöd i sin situation, och information om samtalen
ges inte ut till någon annan utan tillstånd av den som tagit kontakt. Man kan också kontakta RIKU anonymt,
dvs. utan att ange sitt eget namn. Att du tar kontakt innebär inte att du förbinder dig till att till exempel göra
en brottsanmälan, men du kan få rådgivning om hur det kan påverka din situation.
Brottsofferjouren har en särskild stödtjänst där de anställda har specialiserat sig på att ge råd och hjälp till
offer för människohandel och närliggande brott: till exempel om de inte har fått lagenlig lön för arbetet, om
de har arbetat långa timmar utan lämplig ersättning eller om de har varit tvungna att betala för sin
arbetsplats. Man kan bli klient oberoende av kön, boningsort eller medborgarskap och man kan ta kontakt
på sitt eget modersmål. Vi översätter meddelanden samt vid samtal och möten kan man använda en pålitlig
tolk. Som kund kan du påverka vem som anlitas som tolk eller om tolken ska få veta vem du är.
Du kan kontakta tjänsten för specialstöd om du funderar på om du själv eller en bekant eventuellt har fallit
offer för människohandel eller annat motsvarande utnyttjande, eller om du behöver rådgivning och
handledning om till exempel offrets rättigheter, hur du söker tjänster, hur du gör en polisanmälan eller vilken
inverkan det kan ha på din situation.
Kontaktuppgifter till specialstödstjänsten fås nedan. Både e-post-, text- och WhatsApp-meddelanden kan
skickas på vilket språk som helst.
o
o

Per e-post: help@riku.fi (besvaras inom 3 dagar)
Per telefon: (även sms eller Whatsapp) tel. 040 632 9293
Mer information

•
•

Brottsofferjourens servicebroschyrer på olika språk
Servicebroschyrer på olika språk - Brottsofferjouren (riku.fi)
Mer information om utnyttjande av utländsk arbetskraft och diskriminering i arbetslivet
Utnyttjande av arbetskraft - Brottsofferjouren (riku.fi)
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2. UPPEHÅLLSTILLSTÅND OCH RÄTTEN ATT ARBETA
Om en person har fallit offer för utnyttjande eller betydande försummelse av arbetsgivaren, kan personen
ansöka om fortsatt tillstånd eller intyg över utvidgad rätt att arbeta och byta arbetsgivare. Arbetstagaren
måste ha ett uppehållstillstånd i Finland som omfattar rätt att arbeta. Tillstånd eller intyg kan inte sökas om
personen har arbetat i Finland med säsongsarbetsintyg eller utan uppehållstillstånd. Däremot kan man om
man redan har hittat en ny arbetsplats ansöka om ett första uppehållstillstånd på grund av anställning.
När fortsatt tillstånd eller intyg över rätt att arbeta söks på grund av arbetsgivarens försummelse eller
utnyttjande, bedömer Migrationsverket om det finns grundad anledning att misstänka att arbetsgivaren har
gjort sig skyldig till betydande försummelser eller annat utnyttjande. Om fortsatt tillstånd eller intyg beviljas
på grund av utnyttjande av arbetsgivaren, kan personen arbeta inom vilken bransch som helst, dvs. rätten
att arbeta är obegränsad.
Mer information
•

•

•

•

Mer information om ansökan om nytt tillstånd eller intyg om arbetsgivaren har behandlat
arbetstagaren illa
https://migri.fi/-/voit-hakea-uutta-lupaa-tai-todistusta-jos-sinulla-on-suomessaoleskelulupa-ja-tyonantajasi-on-kohdellut-sinua-kaltoin?languageId=sv_SE
Mer information om fortsatt tillstånd för den som fallit offer för arbetsgivarens
försummelse eller utnyttjande
Fortsatt tillstånd för offer för arbetsgivarens försummelse eller utnyttjande |
Migrationsverket (migri.fi)
Mer information om intyg över rätt att arbeta för offer för arbetsgivarens försummelse
eller utnyttjande
Intyg över rätten att arbeta för offer för försummelse eller utnyttjande av arbetsgivare |
Migrationsverket (migri.fi)
Mer information om arbetsgivarens betydande försummelse eller utnyttjande
https://migri.fi/sv/arbetsgivarens-betydande-forsummelse-eller-utnyttjande

3. NÄRPES STAD ORDNAR SERVICEHANDLEDNING
Närpes stad erbjuder servicehandledning genom Integrationssamordnaren och Welcome Office.
Du når dem via telefonväxel: 06-2249111.

4. ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE
www.osterbottensvalfard.fi | www.pohjanmaanhyvinvointi.fi
Du blir väl inte ensam eller ignorerar din närstående när du skulle behöva socialvårdens hjälp snabbt? Socialoch krisjouren i Österbottens välfärdsområde svarar på brådskande behov av socialvård 24/7. Du kan ringa
jouren på numret 06-218 9555
•
•

i brådskande ärenden som gäller barnskydd
i en allvarlig krissituation hos en familj, individ eller närstående
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•

i situationer med familjevåld och våld i nära relationer
om hjälp och socialmyndighetens bedömningar och åtgärder behövs omedelbart
Barn- och familjetjänster
Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes
Socialt arbete bland vuxna och ekonomiskt stöd
Besöksadress: Social- och familjetjänster, Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Krisgruppsverksamhet
Krisgruppsverksamheten koordineras av det psykosociala centret Närpes. En lokal krisgrupp som utför
psykologisk eftervård (debriefing) efter traumatiska olyckor eller tillbud finns i Kaskö, Kristinestad, Närpes
och Malax/Korsnäs.
Du får kontakt med oss via växeln vid den psykosociala enheten tfn 06 224 1831 (må-fr kl. 8-15). Anhöriga
eller vårdpersonal kan också ta kontakt. Alla våra tjänster är kostnadsfria för kunden.
Elevvård
Via elevvården får eleverna och studerandena hjälp och stöd av skolkuratorer, skolpsykologer och
skolhälsovården.
Kontaktuppgifter
o
o
o
o

Telefontid måndag-onsdag-fredag kl. 8.15-9.00
Telefonnummer: 06 2249 681
Du kan be att få bli uppringd på vardagar kl. 8.00–12.00
Skolhälsovården nås också via Wilma.

