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Söker du din egen hälsostation eller rådgivningsbyrå? Funderar 
du på vilken service som erbjuds för äldre personer? Behöver du 
bygglov eller information om vilken som är den kortaste rutten 
med kollektivtrafik till ditt slutmål? 

Stadens service beskrivs uttömmande på stadens webbplats  
(www.hel.fi/sv) och många ärenden kan skötas direkt på nätet. 
Stadsborna får dock fortsättningsvis betjäning och information 
även per telefon och vid platserna för kundservice.

 I den här lilla snabbguiden har vi i korthet samlat information om 
både internetadresser till tjänster och om vart du kan ringa eller gå 
när du inte får hjälp på nätet eller inte har tillgång till internet.

Internettips
Huvudstadsregionens servicekarta är en utmärkt webbtjänst som det lönar sig 
att lära sig att använda. Med hjälp av servicekartan hittar du till exempel skolor, 
bibliotek och daghem, www.hel.fi/palvelukartta/ > välj svenska

Helsingforsregionens trafiks Reseplaneraren är en tjänst för ruttsökning som 
är enkel att använda och som gör det lättare att ta sig fram, www.reittiopas.fi/sv/

Serviceguiden för svenskspråkiga äldre på nätet:   
www.hel.fi/static/sote/julkaisut/Vem-hjalper-2015.pdf   
Finns att få även i tryck från bl.a. Virka-info på stadshuset, se s. 22. 

Tack vare e-tjänsterna kan kunderna uträtta allt fler ärenden  
hemma vid datorn. Stadens e-tjänster finns på adressen  
www.hel.fi/sv > E-tjänster 
Rådgivning om e-tjänster 09 310 88 800 (mån–fre kl. 8–18)

Stadens allmänna sökning av tjänster finns nere på förstasidan av stadens webb-
plats, www.hel.fi/sv , under rubriken Stadens tjänster.

Bästa helsingforsare

Stadskansliets it- och kommunikationsavdelning

http://www.hel.fi/palvelukartta/
http://www.reittiopas.fi/
http://www.hel.fi/static/sote/julkaisut/Vem-hjalper-2015.pdf
http://www.hel.fi/sv%20
http://www.hel.fi/sv%20
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Stadens  
telefonnummer

Helsingfors stad, växel 09 310 1691
Du kan söka stadens telefonnummer  
på webben i tjänsten  
http://numerot.hel.fi > välj svenska

Nummer  
till ämbetsverkens växlar
Arbetarinstitutet,  
svenska   09 310 1031 
finska   09 310 8811 
Barnomsorgsverket   09 310 1711 
Bostadsproduktionsbyrån   09 310 1672 
Byggnadskontoret   09 310 1661 
Byggnadstillsynsverket   09 310 2611 
Ekonomiförvaltningstjänsten   09 310 2500 
Faktacentralen   09 310 1612 
Fastighetskontoret   09 310 1671 
Högholmen   09 310 1615 
Idrottsverket   09 310 8771 
Konstmuseet   09 310 1051 
Kulturcentralen   09 310 1060 
Miljöcentralen   09 310 1635 
Partitorget   09 310 1633 
Räddningsverket   09 310 1651 
Social- och hälsovårdsverket   09 310 5015 
Stadsbiblioteket   09 310 8511 
Stadskansliet   09 310 1641 
Stadsmuseet   09 310 1041 
Stadsorkestern   09 310 22 700 
Stadsplaneringskontoret   09 310 1673 
Stara (byggtjänst)   09 310 17 000 
Trafikverket   09 310 1071 
Ungdomscentralen   09 310 8900 
Utbildningsverket   09 310 8600

http://numerot.hel.fi
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Journummer för rådgivning

Av hälsorådgivningen, 09 310 10 023, får du dygnet runt (24 h) information 
om hälsotjänster och anvisningar för vård av sjukdomar. Samma pris som för vanli-
ga samtal. 

Socialjouren, 02 069 6006, hjälper på kvällar och veckoslut om man behöver 
brådskande hjälp av det sociala arbetet. Socialjouren är en jourhavande social-
myndighet.

 
Krisjouren 09 310 44 222 ger samtalshjälp och stöd i plötsliga krissituationer. 

Allmänt nödnummer 112 
Endast i brådskande nödsituationer där liv, hälsa eller egendom är i fara och det 
kan behövas ambulans, polis, brandkår, sjöräddning eller en företrädare för social-
väsendet.

112
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Hälsotjänster

112
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Hälsostationer

Alla Helsingforsbor har en egen hälsostation enligt bostads-
område, se förteckningen på sidan 9. Om man vill kan man 
fritt välja hälsostation. På hälsostationen vårdas patienten av 
ett arbetspar som består av en läkare och en vårdare.

Hälsostationerna är Helsingforsbornas främsta vårdplats och 
därifrån kan klienterna vid behov remitteras till vidareunder-
sökningar och -behandlingar. På hälsostationen får Helsing-
forsborna också fysioterapi-, mentalvårds- och rusmedels-
tjänster.

Hälsostationerna använder sig av en återuppringningstjänst. 
Det går också att uträtta sina ärenden elektroniskt,  
se E-tjänster (sidan 4).

n  På hälsostationerna i Munksnäs, Kvarnbäcken och  
Femkanten finns svenskspråkiga team.

Hälsostationerna är öppna mån–fre kl. 8–16, största delen av 
stationerna har öppet kl. 8–18 på onsdagar.

Mer information 

www.hel.fi/halsostationer

www.hel.fi/sv > Social- och hälsovård

http://www.hel.fi/halsostationer
http://www.hel.fi/sv%20
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Haga hälsostation, tfn 09 310 49 270, Knektvägen 5

Hertonäs hälsostation, tfn 09 310 55 230, Rävvägen 8 M

Jakobacka hälsostation, tfn 09 310 53 153, Bergssidan 8

Berghälls hälsostation, tfn 09 310 50 599,  

Djurgårdsvägen 3 D och E och Andra linjen 4 C, 3 vån.

Gamlas hälsostation, tfn 09 310 47 355, Kaustbystigen 6 A

Stensböle hälsostation, tfn 09 310 61 520, Stensbölebågen 21 

Gårdsbacka hälsostation, tfn 09 310 60 410, Köpgränden 3 

Degerö hälsostation, tfn 09 310 55 400, Skoltået 2 A 

Dals hälsostation, tfn 09 310 47 810, Läkaregatan 8 P

Drumsö hälsostation, tfn 09 310 45 260, Beckasinvägen 6

Malms hälsostation, tfn 09 310 57 702, Talvelavägen 4

Malmgårds hälsostation, tfn 09 310 48 210, Löjtnantsvägen 12–14

Månsas hälsostation, tfn 09 310 69 100, Storkärrskanten 3 A

Munksnäs hälsostation, tfn 09 310 48 600, Bredviksvägen 30

Kvarnbäckens hälsostation, tfn 09 310 60 360, Mjölgränden 4

Åggelby hälsostation, tfn 09 310 69 791, Byaäldstevägen 25

Svedängens hälsostation, tfn 09 310 69 200, Svedängsvägen 22, 2 vån.

Rönnbacka hälsostation, tfn 09 310 59 800, Bärnstensvägen 8

Sockenbacka hälsostation, tfn 09 310 48 300, Kånalavägen 6–8 C

Parkstads hälsostation, tfn 09 310 53 300, Formansplatsen 1

Skomakarböle hälsostation, tfn 09 310 53 410, Skomakarbölevägen 32

Tölö hälsostation, tfn 09 310 45 500,  

Sibeliusgatan 14, 1 vån. (Kivelä sjukhus)

Vallgårds hälsostation, tfn 09 310 50 333, Rautalampivägen 2,

Femkantens hälsostation, tfn 09 310 45 930, Båtsmansgatan 4

Nordsjö hälsostation, tfn 09 310 60 850, Kaffegränden 3 A

n

n

n
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Mödra- och barnrådgivningsbyråer
Tidsbokning och rådgivning mån–fre kl. 8–14, tfn 09 310 55 530. Inom tidsbok-
ningen används en återuppringningstjänst.

Rådgivningsbyråns klienter kan också boka en tid eller skicka ett meddelande 
eller en begäran om uppringning till den egna hälsovårdaren elektroniskt,  
se E-tjänster. 

Kontaktuppgifter till rådgivningsbyråerna 
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård > Barnfamiljens tjänster  

 

Tandvård
Man får tandvård enligt hur brådskande vårdbehovet är. Tidsbokning via den 
centraliserade tidsbokningen för mun- och tandhälsovården, tfn 09 310 51 400 
(mån–fre kl. 8–15). Inom tidsbokningen används en återuppringningstjänst. Det 
går också att ta kontakt elektroniskt, se E-tjänster.

Kvällar, veckoslut och söckenhelger är jouren vid Haartmans sjukhus, Haartmans-
gatan 4, byggnad 12, tfn 09 310 49 999. Nattjouren finns vid olycksfallsstationen 
vid Tölö sjukhus, Tölögatan 40, tfn 09 471 87 708.

Ring innan du kommer till jouren.

Mer information  
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård > Tandvård

http://www.hel.fi/sv%20
http://www.hel.fi/sv%20
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Jour
Om den egna hälsostationen är stängd vårdas patienter som behöver brådskande 
vård vid jouren.

Vuxna (16 år fyllda)
Haartmans joursjukhus, Haartmansgatan 4, byggnad 12, tfn 09 310 63 231  
Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J, tfn 09 310 67 204

Barn
Barn- och ungdomssjukhuset, Barnkliniken, Stenbäcksgatan 11, tfn 09 871 0023 

Vid brådskande sjukdomsfall kan Helsingforsbor vända sig till Jorvs jour i Esbo, 
Åbovägen 150, tfn 09 871 0023 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1,  
tfn 09 471 67 060.

Mer information  
www.hel.fi/jour

 

Mental hälsa
Vid problem med den mentala hälsan är den egna hälsostationen den främsta 
vårdplatsen  (se information på sidan 9). I allvarliga psykiatriska krissituationer kan 
en patient eller anhörig också ta kontakt direkt med den psykiatriska polikliniken i 
det egna bostadsområdet. 

Psykiatrisk jour dygnet runt finns vid Haartmans och Malms jourer samt för perso-
ner under 16 år vid Barnklinikens jour (se information ovan).

Mer information  
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård

Hälsorådgivning
tfn  09 310 10 023,  
Mera om journumren: se sidan 6.

http://www.hel.fi/sv%20
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Socialservice
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Ungdomsstationen
Du kan söka vård genom att komma till jouren eller kontakta numret till rådgiv-
ningen. Ungdomsstationen erbjuder 13–23-åringar och deras anhöriga tjänster 
med låg tröskel vid problem med rusmedel, spelande eller lindriga problem med 
den mentala hälsan.

Broholmsgatan 4, 6 vån., jour mån–ons kl. 13.30–15.30 och tors–fre kl. 8.30–10.30 
Tidsbokning och rådgivning mån–fre kl. 8.30–16, tfn 040 688 3377

Mer information  
www.hel.fi/nuorisoasema 
 

Barnskydd och familjevård
Information om service för barnfamiljer finns på adressen www.hel.fi/sv, välj social- 
och hälsovård > barnfamiljens tjänster.

Familjerättsliga frågor; barnatillsyn, underhåll 
Rådgivning 09 310 43 447 och tidsbeställning 09 310 44 999 (mån–fre kl. 9–11)

Varje år får nästan 100 Helsingforsbarn och -ungdomar ett nytt hem i en fosterfa-
milj. Mer information om familjevård och -träning får du på  
numret 09 310 46 979, lasten.perhehoito@hel.fi, www.hel.fi/perhehoito.

Information om barnskydd se www.hel.fi/lastensuojelu. Barnskyddsjouren vid  
Östra centrum tfn 09 310 62 300 (även på svenska) 

Tjänster för handikappade  
Helsingforsbor
Vid frågor kring handikappservice kan du ringa numret 09 310 5015/växel.

Information om färdtjänster, tfn 09 231 23 011 (svenska) 

Mer information  
ges av handikappservicen på svenska tfn 09 310 44 909.

www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård 

http://www.hel.fi/nuorisoasema
mailto:lasten.perhehoito@hel.fi
http://www.hel.fi/perhehoito
http://www.hel.fi/lastensuojelu
http://www.hel.fi/sv%20
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Utkomststöd
Utkomststödet är avsett som tillfällig hjälp i situationer där sökanden inte klarar 
sig med sina egna inkomster och medel. Utkomststöd söks med en skriftlig  
ansökan vid servicepunkten för socialt arbete och socialhandledning i det egna 
bostadsområdet. Man kan också söka utkomststöd elektroniskt, se E-tjänster.

Rådgivning om ansökan om utkomststöd fås vid servicepunkterna eller per tele-
fon 09 310 56 257 mån–fre kl. 9–12, växel 09 310 5015. 
Telefonrådgivning på svenska 09 310 44 967 mån–fre kl. 9–12.

Rådgivning om utbetalning 09 310 43 857, mån–fre kl. 8.15–16.

Mer information  
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård > Ekonomiskt stöd och annat stöd

Ekonomi- och skuldrådgivning
Ekonomi- och skuldrådgivningen ger information och råd kring skötsel av ekonomi 
och skulder samt hushållningsplanering och hjälper med att utreda samt ansöka 
om olika möjligheter till lösningar.

Klienthandledning och rådgivning, tfn 09 310 43 887, mån–tors kl. 9–12.

www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård

 

Boenderådgivning
Boenderådgivningen är en verksamhet som förebygger bostadslöshet. Boende-
rådgivningens tjänster erbjuds personer som bor i stadens hyresbostad och har 
hyresskulder eller hotas att vräkas.

Kontaktuppgifter till boenderådgivarna  
hittar du på adressen  
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård

Stöd och tjänster för bostadslösa
Stödet för boende ordnar boendetjänster, tfn 09 310 5015/växel. 
Jouren och rådgivningen vid Sanduddsgatans servicecentral svarar dygnet runt, 
tfn 09 310 46 628.

www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård

http://www.hel.fi/sv%20
http://www.hel.fi/sv%20
http://www.hel.fi/sv%20
http://www.hel.fi/sv%20
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Rusmedelspolikliniker
Rusmedelspoliklinikerna är specialiserade på beroendeproblem. Deras service- 
område är hela Helsingfors. Tidsbokning och rådgivning mån–fre kl. 8.15–16.

Södra, Tavastvägen 31 A, 5 vån., tfn 09 310 42 947 
Östra, Kaffegränden 3 B, 4 vån., tfn 09 310 61 230 
Västra, Mechelingatan 46 A, 4 vån., tfn 09 310 47 910  
Norra, Orrspelsgränden 6 A, tfn 09 310 58 360

Mer information  
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård > Mental- och missbrukarvård

Tjänster för invandrare
Mångspråkig rådgivning för invandrare: Se Virka-info på sidan 22.

Social- och hälsovårdverkets invandrarenhet ordnar en inledande kartläggning för 
invandrare som bosatt sig i Helsingfors i de fall där invandraren inte är en arbetslös 
arbetssökande. Invandrarenheten ansvarar också bland annat för att koordinera 
mottagandet av flyktingar och med dem jämförbara personer och för att ordna 
tjänster under den första tiden i landet. Rådgivningstelefon mån–fre kl. 8.15–
16.00, tfn 09 310 37 577.

mayk@hel.fi 
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård

Virka-infos rådgivning hittar du i stadshusets entréhall.

http://www.hel.fi/sv%20
mailto:mayk@hel.fi
http://www.hel.fi/sv%20
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Tjänster för äldre personer
 
Servicecentraler
Servicecentralernas tjänster och verksamhet är avsedda för pensionärer och  
arbetslösa.

Det erbjuds bland annat rekreations- och hobbyverksamhet, motion, utflykter och 
andlig verksamhet, kamratstödsgrupper, frivilligverksamhet samt social- och häl-
sorådgivning.

Det finns servicecentraler på olika håll i staden och de kan besökas oberoende av 
var man bor.

Södra Helsingfors

Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 B, tfn 09 310 44 513 
Kinaborgs servicecentral, Kinaborgsgatan 7–9, tfn 09 310 52 910 
Forsby servicecentral, Kottbyvägen 11, tfn 09 310 50 476 
Tölö servicecentral, Tölögatan 33, tfn 09 310 44 538 
Sommartid verkar rekreationscentralen Wirkkula på Rönnskär

Östra Helsingfors

Gårdsbacka servicecentral, Gårdsgränden 5, tfn 09 310 61 800 
Kvarnbäckens servicecentral, Kvarnfärdsvägen 4, tfn 09 310 44 151 
Kasbergets servicecentral, Rödluvans väg 16, tfn 09 310 60 790 
Rudolfs servicecentralverksamhet, Rudolfsvägen 17–19

Västra Helsingfors

Mejlans rekreationscentral, Hindersnäsvägen 2, tfn 09 310 41 792 
Munksnäs servicecentral, Bredviksvägen 30, tfn 09 310 48 617 
Djurbergets servicecentral, Stormyrvägen 28, tfn 09 310 49 200

Norra Helsingfors

Gustafsgårds servicecentral, Gevaldigervägen 16, tfn 09 310 54 805 
Höstvägens servicecentral, Utängsgränden 3, tfn 09 310 24 747

Mer information, bland annat om servicecentralernas  
evenemangskalendrar, hittar du på adressen  
www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård > Tjänster för äldre

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/etela/kamppi/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/etela/kinapori/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/etela/koskela/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/etela/toolo/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/etela/wirkkula/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/ita/kontula/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/ita/myllypuro/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/ita/roihuvuori/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/ita/rudolf/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/lansi/meilahti/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/lansi/munkkiniemi/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/lansi/riistavuori/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/pohjoinen/kustaankartano/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyvien-palvelut/palvelukeskukset/pohjoinen/syystie/
http://www.hel.fi/sv%20
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Norra Helsingfors 
Storkärrskanten 1, 3 vån. 
tfn 09 310 73 949

Västra Helsingfors  
Krämarvägen 11, 5 vån. 
tfn 09 310 47 827

Seniorinfo 
Helsingfors Seniorinfo ger servicerådgivning per telefon. Tjänsten är riktad till äld-
re helsingforsbor och deras anhöriga. Råd ges av socialhandledare vid servicecen-
traler (man kan inte köa, ring på nytt om det är upptaget). Du kan fråga om service 
även per e-post: seniori.info@hel.fi. 

Servicerådgivning må–fre kl. 8.30–12, tfn 09 310 44 556.

Vardagar ges information om socialtjänster för äldre även vid enheterna för social- 
och närarbete i olika områden.

Målet för det sociala arbetet och närarbetet är att stödja personer över 65 år som 
bor hemma genom att vid rätt tidpunkt erbjuda verksamhet i syfte att upprätthålla 
och öka deras livskvalitet och funktionsförmåga. Man kan söka tjänsterna vid verk-
samhetsstället för socialt arbete och närarbete i det egna bostadsområdet.

 

 
Södra Helsingfors 
Malmgatan 3 F, 4 vån. 
tfn 09 310 28 926

Östra Helsingfors 
Kvarnögsgränden 2 
tfn 09 310 46 893

 
Mer information www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård 

 
Hemvård
n Det finns svenskspråkiga team inom den södra hemvårdsenheten.  
Du får mer information av hemvårdsledarna, tfn 09 310 5015/växel

Mer information www.hel.fi/sv  > Social- och hälsovård > Tjänster för äldre

Resetjänst
Information, tfn 09 231 23 011 (svenska).

n Socialt arbete och närarbete för svenskspråkiga 
Malmgatan 3 F, 3 vån., Kampen 
tfn 09 310 44 848

Socialt arbete och närarbete

mailto:seniori.info%40hel.fi?subject=
http://www.hel.fi/sv%20
http://www.hel.fi/sv%20
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Kundtjänst 
och  
information  
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Trafik, gator och boende

Kollektivtrafik
Kundtjänsten för Helsingforsregionens trafik, tfn 09 476 64 000, mån–fre  
kl. 7.00–19.00, lör–sön kl. 9.00–17.00. Information om rutter, tidtabeller och priser 
för kollektivtrafiken. Information om resekort, försvunna resekort, bokningar av 
flexlinjer och frågor om kollektivtrafikplanering. Mer information www.hsl.fi/sv

Gator, parker och parkering
Vid byggnadskontorets kundtjänst kan du lösa ut parkeringstillstånd för invånare 
och företag, bekanta dig med gatuplaner, fråga om parkeringsövervakningen och 
ge respons om skötseln av gator och grönområden. Adress: Elimägatan 5,  
tfn 09 310 39 000, e-post: rakennusvirasto@hel.fi,  
mån–fre kl. 8.15–17, tis–tors kl. 8.15–16, fre klo 10–15.  
Mer information www.hel.fi/www/hkr/sv

För dig som söker hyresbostad
Du kan söka Helsingfors stads hyresbostäder via e-tjänsten eller vid kundtjänstens 
självbetjäningspunkt, adress Östersjögatan 3, öppet mån och ons kl. 9.00–17.00, 
tis och fre kl. 9.00–15.00, tors kl. 9.00–13.00.  
Telefonservice 09 310 13 030 mån-ons och fre kl. 9-15, tors kl. 9-13. 
Mer information www.stadinasunnot.fi > På svenska. E-post: stadinasunnot@hel.fi.

Boende och livsmedel
Miljöcentralen ger information om boendehälsa och livsmedel. Ärenden som be-
rör boendehälsa och inomhusluftens kvalitet, tfn 09 310 15 000, information om 
kvaliteten på livsmedel och hushållsvattnet, tfn 09 310 14 000.  
Mån och ons–fre kl. 9.00–12.00, tis kl. 9.00–15.00. Information om skadeinsekter 
inomhus finns på webbplatsen http://sisatilojentuholaiset.fi/.

Energi, avlopp, miljö

Information om energianvändning
Helen Ab (tidigare Helsingfors Energi), tfn 010 802 805, mån–fre kl. 8.30–17.00, 
e-post: energiatori@helen.fi. Informationspunkten Energitorget: Kampgränden 2/
Malmbrinken 6, 3 vån., mån–fre kl. 8.30–17.00.

http://asiointi.hel.fi
mailto:rakennusvirasto%40hel.fi?subject=
http://www.hel.fi/www/hkr/sv
http://www.stadinasunnot.fi%20
mailto:%20stadinasunnot%40hel.fi.?subject=
http://sisatilojentuholaiset.fi/
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Anslutning till vatten- och  
avloppsnätet och beställning av avfallsservice
Helsingforsregionens miljötjänster, kundtjänst tfn 09 156 12 110,  
vardagar kl. 8.30–15.30. E-post: asiakaspalvelu@hsy.fi.

Information om luftkvaliteten
Helsingforsregionens miljötjänster, mån–fre kl. 8.30–16.00, tfn 050 308 1063,  
e-post: asiakaspalvelu@hsy.fi.

Rådgivning om djurskydd och djurskyddsanmälningar
Miljöcentralen, tfn 09 310 31 531, mån och ons–fre kl. 9.00–11.00,  
tis kl. 12.00–14.00

Planering och byggande

Information om stadsplanering
Info- och utställningslokalen Plattformen, Narinken 2, tfn 09 310 37 390,  
tis–fre kl. 10.00–18.00, lör kl. 12.00–16.00, e-post: laituri@hel.fi

Byggnadstillsynens servicepunkt Tellinki
ger råd i frågor som berör tillståndsplikt kring byggande och tillståndsprocessen, 
adress: Broholmsgatan 13, 6 vån. Information kl. 10.00–14.00 och telefontjänst  
kl. 10.00–13.00, tfn 09 310 26 363.

Kultur och fritid 

Bibliotek och kultur
Du hittar information om stadsbibliotekets 
enheter på adressen www.hel.fi/kirjasto > välj 
svenska, för information om samservice i huvud-
stadsregionen se www.helmet.fi. För information 
om stadens kulturtjänster och museer,  
se www.hel.fi/sv, välj Kultur och fritid.

mailto:asiakaspalvelu%40hsy.fi%202011?subject=
mailto:asiakaspalvelu%40hsy.fi?subject=
mailto:%20laituri%40hel.fi?subject=
http://www.hel.fi/kirjasto
http://www.helmet.fi
http://www.hel.fi/sv
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Fiske, båtliv och motion
Idrottsverket ger information om båtplatser, vinterförvaring och vattenledstrafi-
ken, tfn 09 310 87 900, mån–fre kl. 9.00–14.00. Fisketillstånd från kassan, Paavo 
Nurmis gränd 1 E, tfn 09 3108 7759, mån–fre kl. 9.00–16.00. Information om 
idrotts- och motionsplatser och -tjänster: www.hel.fi/www/liv/sv

Utbildning, dagvård och unga

Utbildningsverkets information
betjänar på numret 09 310 86 400. Öppet vardagar kl. 9–12 och 13–15,  
e-post: neuvonta.opetusvirasto@hel.fi.

Servicerådgivning kring dagvård
fås av barnomsorgsverket, tfn 09 310 44 986, mån–fre kl. 10.00–12.00  
och kl. 13.00–15.00.

Svenska skolor och daghem
Utbildningsverket, linjen för svensk dagvård och utbildning:  
www.hel.fi/sv > välj Dagvård och utbildning

Information för ungdomar
Kompassen, informations- och rådgivningstjänster för unga, tfn 09 310 80 080, 
e-post: kompassi@hel.fi och IRC-galleria: info om Kompassen. 
Ohjaamo hjälper unga med frågor kring utbildning, sysselsättning och rehabilite-
ringstjänster, tfn 040 704 6818, 09 310 25 861 (må–fr kl. 9–15),  
Fredriksgatan 48 (må–fr kl. 10–17), ohjaamo@hel.fi.

Svenska ungdomsgårdar, se www.hel.fi/sv, välj Staden och förvaltning > Tjänster 
enligt invånargrupp > Unga. Se även Luckan i Helsingfors, UngInfo, www.luckan.fi

Fakturor och registratorstjänster

Stadens fakturering
Ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) skickar Helsingfors stads fakturor. Telefonnum-
mer till kundtjänsten för fakturering, vardagar kl. 9–15, tfn 09 310 25 300.  
Fakturor från staden kan betalas vid Talpas allmänna kassa på adressen Andra lin-
jen 4 A, Ämbetshuset i Berghäll, öppet mån–fre kl. 9–15.30. 

http://www.hel.fi/www/liv/sv
mailto:neuvonta.opetusvirasto%40hel.fi?subject=
http://www.hel.fi/sv
mailto:kompassi%40hel.fi%20?subject=
mailto:ohjaamo%40hel.fi?subject=
http://www.hel.fi/sv
http://www.luckan.fi
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Turist i Helsingfors
Turistinformationen ger information om staden, besöksobjekt, evenemang och 
tjänster, Norra Esplanaden 19, tfn 09 310 13 300, e-post: tourist.info@hel.fi.

Företagare i Helsingfors
FöretagsHelsingfors i Företagsborgen erbjuder affärsverksamhetskompetens och 
rådgivningstjänster för företagare och personer som tänker bli företagare.  
Första linjen 1, tfn 09 310 36 360, kundtjänst vardagar kl. 9.00–16.00,  
e-post: yrityshelsinki@hel.fi.

Stadens flerkanaliga allmänna rådgivning
 
Virka-info, tfn 09 310 11 111 
Tjänstens servicerådgivare handleder och ger råd i frågor som gäller Helsingfors 
stad och dess tjänster.
–  Telefonrådgivning och chatt-tjänst mån–tors kl. 9–16 och fre 9–15
–  I stadshusets entréhall information om Helsingfors, utställningar och evenemang 

mån–fre kl. 9–19, lör-sön kl. 10–16, adress Norra esplanaden 11–13/Sofiegatan 1

Mångspråkig rådgivning för invandrare 
Virka-info ger information och rådgivning på många språk, bl.a. engelska, ryska 
och arabiska. Servicerådgivarna betjänar per telefon, elektroniskt och personligt 
med tidsbeställning, tfn 09 310 11 111.

Helsingfors på ditt språk 
Infopankki är en webbplats med information om Finland och Helsingfors på 12 
olika språk.

www.virka.fi 
www.hel.fi/infochat 
www.infopankki.fi 

Respons till staden
Fråga, tacka, kritisera, föreslå, ge respons!   
www.hel.fi/respons 
helsinki.palaute@hel.fi  
Ge feedback och fråga

Registratorskontoret
Helsingfors stads registratorskontor ger information om i vilket skede behandling-
en av och beslut i anhängiga administrativa ärenden är. Registratorskontoret  
verkar i stadshuset, Norra Esplanaden 11–13, e-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi,  
tfn 09 310 13 700

mailto:tourist.info%40hel.fi?subject=
mailto:yrityshelsinki%40hel.fi?subject=
http://www.virka.fi
http://www.hel.fi/infochat
http://www.infopankki.fi
http://www.hel.fi/respons
http://helsinki.palaute%40hel.fi
mailto:?subject=
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Anteckningar
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Helsingfors stad
Telefonväxel 09 310 1691
www.hel.fi/sv
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