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Ovatko sosiaalipalvelut mahdollisesti auttaneet sinua muuttaessasi naisten
turvakotiin tai muuhun suojakotiin? Monien naisten ja lasten täytyy vaihtaa
Ovatko sosiaalipalvelut mahdollisesti auttaneet sinua muuttaessasi naisten
asuinpaikkansa turvallisempaan voidakseen suunnitella tulevaisuuttaan ilman
turvakotiin tai muuhun suojakotiin? Monien naisten ja lasten täytyy vaihtaa
uhkailua tai väkivaltaa.
asuinpaikkansa turvallisempaan voidakseen suunnitella tulevaisuuttaan ilman
uhkailua tai väkivaltaa.
Oheinen esite sisältää tietoja mahdollisuuksistasi luoda turvallisempi tulevaisuus sekä kertoo, mitä laki
sanoo sosiaalipalveluiden vastuusta auttaa väkivallan uhreja asuinpaikan vaihdossa.
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muiden viranomaisten yhteystietoja. Saat täältä myös neuvoja, tukea ja vastauksia lakiasioihin.
Saat myös yhteystiedot naisten turvakoti ALVA:aan, joka voi auttaa hakemuksesi kanssa ja antaa sinulle
muiden viranomaisten yhteystietoja. Saat täältä myös neuvoja, tukea ja vastauksia lakiasioihin.

Tietopalvelu on suunnattu niille,:

• jotka ovat joutuneet uhkailun tai väkivallan kohteeksi ja jotka tarvitsevat apua voidakseen luoda
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asuinpaikan vaihtamiseen liittyvän lainsäädännön säädökset
• jotka työskentelevät sosiaali-, terveydenhuolto- ja sairaanhoitoalalla, kouluissa tms. ja haluavat tuntea
asuinpaikan vaihtamiseen liittyvän lainsäädännön säädökset

Sosiaalihuoltolain pykälän 8 momentin 2 kohta 2 a

Yllä mainitut säädökset astuivat voimaan vuonna 2011 väkivallan tai muun hyväksikäytön uhrien tueksi.
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Säädökset antavat oikeuden tukeen, apuun ja jopa asuntoon siinä kunnassa johon asianomainen henkilö
haluaa muuttaa.

Keitä nämä uudet säännöt koskevat?

Tästä ei ole olemassa mitään selkeitä yksiselitteisiä sääntöjä, tärkeimpänä kriteerinä on se, että henkilö
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joiden henkilötietoja suojellaan ja jotka eivät näin ollen voi omatoimisesti hakea asuinpaikkaa. Erityisesti
lapsen tarpeet tulee ottaa huomioon.

Mitä tulisi tehdä, jotta minuun sovellettaisiin kyseistä lainsäädäntöä?

Aloita valitsemalla kunta, johon haluaisit ja voisit muuttaa. Asutko mahdollisesti jo nyt sellaisessa
naisten turvakodissa, joka sijaitsee sellaisessa kunnassa, johon haluaisit jäädä? Onko joissakin osissa
Ruotsia sellaisia uhkia, joiden takia et voisi niihin muuttaa?
Pyydä apua luottamiltasi ihmisiltä tai naisten suojakoti ALVA:sta. Poliisi tai sosiaalipalveluiden
mahdollisesti tekemä riskiarviointi on hyvä lähtökohta.

Hakemus tehdään kirjallisena

Hakemus tehdään kirjallisena ja osoitetaan muuton kohteena olevan kunnan sosiaalipalvelulle. Myös
suullinen hakemus kelpaa. On hyvä pohtia hieman syvällisemmin muuton syitä sekä muuton kohdetta.
Näistä asioista sinun on hyvä keskustella ihmisten kanssa, jotka tuntevat tilanteesi tarkemmin tai
naisten suojakoti ALVA:n henkilöstön kanssa.

Sosiaalipalveluiden päätös

Sinulla on oikeus saada sosiaalipalvelun päätös kirjallisena. Voit valittaa päätöksestä, mikäli olet siihen
tyytymätön.
Valitus tehdään kirjallisena viimeistään 3 viikon kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.
Lue päätös huolellisesti, kirjoita omin sanoin miksi vastustat päätöstä ja muista jättää
muutoshakemuksesi ajoissa. Perustelu on vapaamuotoinen. Kirjoita perustelu ja kuvaile tilannettasi
mahdollisimman vapaamuotoisesti. Pyri välttämään liian laajoja perusteluja kuvailuissasi; pyri
kuivailemaan tunteitasi ja kokemuksiasi esimerkein täydennettynä.
Muista pyytää apua, mikäli sitä tarvitset!

Sosiaalipalvelut voivat tehdä hakemuksen sinun puolestasi (Sosiaalihuoltolain
pykälän 11 ja pykälän 10 kohta 2 a)

Sosiaalipalvelulla on myös mahdollisuus järjestää muutto määrittelemääsi kuntaan. Mikäli olet laatinut
yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa suunnitelman, voi olla parempi saada apua muuttoon sen sijasta että
itse joutuisit täyttämään muuttohakemuksia.
Mikäli uusi kunta ei ole vastannut tapauksestasi vastuussa olevalle sosiaalityöntekijälle kuukauden
sisällä tai mikäli lähettävä ja vastaanottava kunta eivät pääse asiasta yksimielisyyteen, tulee
muuttohakemus tehdä IVO:n (terveyden- ja pitkäaikaishuollon tarkastusviraston) kautta. IVO tekee
asiassa päätöksen mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin kolmen kuukauden sisällä.

Tarvitsetko lisätietoja ja käytännön apua?

ALVA-suojakodit levittävät tietoa sosiaalipalvelulainsäädäntöön perustuvista oikeuksista fyysisen tai
henkisen lähisuhdeväkivallan uhreiksi joutuville naisille, jotka haluavat vaihtaa asuinpaikkaansa.
Haluamme tukea naisia ja saada heidät tietoisiksi heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa tilanteeseen.
ALVA-suojakodit voivat auttaa hakemuksen, valituksen tai muun asiakirjan laatimisessa. Annamme myös
neuvontaa ja tukea muille naisten suojakotien, sosiaalipalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden
kaltaisille viiteryhmille.

Älä epäröi ottamasta yhteyttä meihin!

ALVA-suojakodit antavat mielellään apuaan ja tukeaan niin yksityishenkilöille kuin myös viranomaisille:

Puh: 0705-08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

