TALOUDELLISTA
TUKEA

kun olet joutunut uhkailun tai väkivallan
kohteeksi läheisessä suhteessa

Oletko joutunut uhkailun ja/tai väkivallan kohteeksi läheisessä suhteessa, mutta et voi lähteä puuttuvien
taloudellisten mahdollisuuksien vuoksi?
Tässä esitteessä kerrotaan, kuinka voit hakea taloudellista tukea voidaksesi luoda edellytykset elämälle ilman
uhkauksia ja/tai väkivaltaa.

Tiedot on osoitettu:
•
•
•

sinulle joka olet joutunut uhkailun ja/tai väkivallan kohteeksi läheisessä suhteessa ja tarvitset taloudellista tukea
sinulle joka työskentelet turvakodissa tai muussa turva-asumisessa ja tapaat naisia jotka ovat joutuneen
väkivallan kohteeksi
sinulle joka työskentelet viranomaisena ja tarvitset helposti saatavilla olevaa tietoa voimassa olevista laeista ja
säännöistä koskien taloudellista tukea väkivaltaa läheisessä suhteessa-tapauksissa

Väkivalta ja vääryys naisia kohtaan läheisessä suhteessa
Sosiaalipalvelulain mukaan sosiaalipalveluiden “tulee erityisesti ottaa huomioon se, että ne naiset jotka ovat tai
ovat olleet läheisen aiheuttaman väkivallan tai vääryyden kohteena, saattavat tarvita tukea voidakseen muuttaa
tilannettaan”. Myös lapset jotka ovat todistaneet väkivaltaa tai muita vääryyksiä läheiseltä tai läheiselle, tulee saada
tarvitsemansa tuen ja avun (Sosiaalipalvelulaki, 5 luku 11 §).

Taloudellinen tuki
Oikeus taloudelliseen tukeen on hänellä joka ei pysty elättämään itseään. Lain mukaan taloudellisen tuen on
taattava yksilölle kohtuullinen elintaso ja tuki on muodostettava siten että se vahvistaa yksityisen henkilön
mahdollisuuksia elää itsenäistä elämää. Oikeus tukeen koskee “toimeentuloa” (toimeentulotuki) ja “elantoa
yleisesti” (Sosiaalipalvelulaki, 4 luku 1 §).
Tähän voi kuulua esimerkiksi asumiskustannukset, ruoka, vaatteet, terveyden- ja sairaudenhoito tai lääkkeet.
Toimeentulotuki perustuu sekä kansalliseen standardiin, eli koko maassa sovellettavaan tasoon, että kansallisen
standardin ulkopuolisiin kohtuullisiin kustannuksiin (Sosiaalihallitus, 2018).
Lain mukaan yksittäistapauksessa jossa on erityisiä syitä, voi sosiaalipalvelu arvioida nämä kulut korkeammalle
tasolle (Sosiaalipalvelulaki, 4 luku 3 §). Erityisiä syitä voi olla se että olet joutunut väkivallan, uhkailun ja/tai muun
vääryyden kohteeksi läheisessä suhteessa (SOSFS 2013: 1, 2014: 4).

Erityiset syyt - korkeampi taso
Sosiaalipalvelut voivat arvioida taloudellisen tuen korkeammalle tasolle jos olet joutunut väkivallan tai muun
vääryyden kohteeksi läheisessä suhteessa, ja jos sinulla tästä johtuen on väliaikaisesti korkeita kuluja kuten
esimerkiksi:
•

elintarvikkeet, vaatteet ja kengät tai puhelin.

Voit myös saada apua:
•
•
•
•
•

akuuteissa tarpeissa
korkeammat asumiskustannukset
sellaisten tavaroiden hankkiminen, jotka olet jättänyt kotiin ja joita et voi käyttää
Tarvittavien kodintarvikkeiden ostaminen, jos sinun tarvitsee muuttaa toiseen asuntoon
helpottamaan sijoittumista muualle

Kun tavallisissa tapauksissa haet taloudellista tukea, huomioidaan usein sinun ja kumppanisi yhteiset tulot.
Sosiaalipalvelun tulisi kuitenkin tehdä poikkeuksia tästä periaatteesta, jos olet joutunut kumppanisi taholta
väkivallan tai vääryyden kohteeksi (SOSFS 2013: 1).

Minkä kunnan puoleen sinun tulisi kääntyä?
Käänny ensisijaisesti asuinkuntasi puoleen, mutta jos oleskelet toisessa kunnassa, sinulla on oikeus hakea akuuttia
tukea kyseisessä kunnassa.

Turvapaikanhakija
Jos joudut väkivallan tai muun vääryyden kohteeksi läheisessä suhteessa turvapaikkakauden aikana,
on asuinkunnallasi päällimmäinen vastuu katsoa että saat tarvittavan tuen ja avun. Kunnan tulee tutkia
tukihakemustasi tapauksissa, joissa haet tukea joita LMA ei kata (Sosiaalihallitus, 2016; Laki turvapaikanhakijoiden
vastaanottamisesta
ynnä muut).

Miten haet?
Sinulla on aina oikeus hakea tukea ja saada se tutkittua. Kuntasi hallinnollinen virkamies tekee päätöksen tuesta
yksilöllisten tarpeiden tutkimisella, jossa otetaan huomioon tarpeet ja edellytykset. Korosta hakemuksessasi, että
olet joutunut väkivallan kohteeksi läheisessä suhteessa ja miksi tarvitset taloudellista tukea korkeammalla tasolla.
Hakemuksen tulee olla kirjallinen. Ota mielellään vastaan apua ihmisiltä jotka tuntevat tilanteesi, tai turvakodilta.

Sosiaalipalvelujen päätös
Sinulla on aina oikeus saada kirjallinen päätös sosiaalipalveluista. Jos et ole tyytyväinen
päätökseen, voit tehdä valituksen.
Valitus on tehtävä kirjallisesti kolmen viikon kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Lue päätös huolellisesti,
kirjoita omin sanoin miksi vastustat päätöksen syitä ja lähetä valitus ajoissa. Kirjoita se mitä haluat sanoa ja kuvaile
tilannettasi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kuvaile selkeästi tunteitasi ja kokemuksiasi ja anna esimerkkejä.
Myös tässä prosessissa voit pyytää tarvittaessa apua!

HALUATKO TIETÄÄ LISÄÄ JA SAADA
KÄYTÄNNÖN APUA?

ALVA-turvakoti jakaa tietoa sosiaalipalvelulain mukaisista naisten oikeuksista kun he ovat
joutuneet uhkailun ja väkivallan kohteeksi läheisessä suhteessa. Haluamme vahvistaa naisia
heidän mahdollisuuksissaan vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Tarjoamme myös neuvoja ja
tukea muille osapuolille.

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin!
Toivotamme sekä yksityishenkilöt että viranomaiset tervetulleeksi ottamaan yhteyttä ALVA:n turvakotiin saadakseen
lisätietoja tai neuvoja ja tukea:

Puh: +46 303 33 22 40
Puh: +46 705 08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

