
 

 

  

 

Tjänsterna på centralen för hälsa och välfärd i 
Fiskehamnen 
Centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen öppnar måndagen den 5 februari på 
Verkstadsgatan 14 A (PB 6420, 00099 Helsingfors stad).  
 
Centralen för hälsa och välbefinnande håller öppet vardagar kl. 7–20.  
 
Hälsostationstjänster 

Ta kontakt elektroniskt (asiointi.hel.fi), ring din egen kontaktperson (numret ändras inte) eller 
hälsostationstjänsterna på numret 09 310 50333 eller besök hälsostationen.  

Vuxensocialarbete 

Tidsbeställning vardagar kl. 9–11 och 12–14 (team 1, tfn 09 310 44949 eller 040 575 8198 och 
team 2, tfn 09 310 24301 eller 040 637 2893).  

Socialt arbete för unga  

Tidsbeställning vardagar kl. 9–11 och 12–14 (team 1, tfn 09 310 24781 eller 040 667 1631 och 
team 2, tfn 09 310 44253 eller 040 334 4382).  

Munhälsovård  

Tidsbeställning vardagar kl. 8–15, tfn 09 310 51400.  

Psykiatri- och missbrukartjänster  

Klientrelationen inleds med en remiss från primärvården, i brådskande ärenden ring  
tfn 09 310 50777.    

Klientrelationen inom missbrukartjänsterna inleds antingen med en remiss eller utan tidsbeställning 
vardagar kl. 9–11, rådgivningstelefon vardagar kl. 12–16, tfn 09 310 42947. 

Fysioterapi och ergoterapi 

Fysioterapins rådgivning och tidsbeställning vardagar kl. 8–15, tfn 09 310 67000. 

Ergoterapins rådgivning ti kl. 16–17.30, tfn 09 310 32249, för närståendevårdare ti kl. 8.30–10,  
tfn 09 310 75217. 

Tjänster för handikappade  

De anställdas telefonnummer förblir oförändrade. 

Socialrådgivningen  

Mottagning utan tidsbeställning, vardagar kl. 9–16, dessutom on kl. 16– 18 (tfn 09 310 24528, 
09 310 24325, 09 310 46820, 09 310 44472). 



Boenderådgivningen   

Servicenumren 09 310 44012 och 09 310 44014.     

Centraliserade preventivrådgivningen 

Rådgivning och tidsbeställning må–to kl. 8–14, fr kl. 8–12, tfn 09 310 45566.  

Tobakskliniken 

För mer information om tjänsterna ring tfn 040 754 9686  

Seniorinfo 

Servicerådgivning för äldre på plats på centralen on kl. 12–16 

Invandrarenheten 

Det sociala arbetets rådgivningstelefon vardagar kl. 8.15–12 och 13–16, tfn 09 310 37577, 
mayk@hel.fi  

Laboratoriet (HUSLAB) 

Rådgivning och tidsbeställning vardagar kl. 7.30–15.30, tfn 09 471 86800. Med tidsbeställning eller 
könummer må–to kl. 7–18 och fr kl. 7–16. Laboratoriet har en egen automat för könummer. 

Obs! Anmäl dig med anmälningsautomaten när du kommer till centralen för hälsa och 
välbefinnande. Den leder dig vidare. Vi hjälper dig vid behov.  

Till Fiskehamnen flyttar 
• Hertonäs hälsostation (rådgivningstjänsterna finns redan vid Östergatans familjecenter) 
• Berghälls hälsostation (rådgivningsbyrån blir kvar i Berghäll) 
• Vallgårds hälsostation (rådgivningsbyrån blir kvar i Vallgård) 
• Vuxensocialarbetet i Berghälls ämbetshus 
• Det sociala arbetet för unga på Malmgatan  
• Hertonäs hälsostations tandklinik  
• Berghälls hälsostations tandklinik  
• Vallgårds hälsostations tandklinik 
• Sofielunds tandklinik  
• Södra psykiatriska polikliniken, enheten i Stengård  
• Södra psykiatriska polikliniken, enheten på Sturegatan  
• Missbrukarpolikliniken på Tavastvägen  
• Polikliniken för bedömning av substitutionsbehandling på Nordenskiöldsgatan 
• Hertonäs ergoterapi 
• Berghälls öppna fysioterapi 
• Det sociala arbetet för handikappade, södra enheten 
• Socialrådgivningen i ämbetshuset i Berghäll 
• Boenderådgivningen i Berghäll  
• Tobakskliniken vid Berghälls hälsostation 
• Centraliserade preventivrådgivningen vid Berghälls hälsostation 
• Invandrarenheten vid Dagmarsgatan och Läkaregatan 
• HUSLAB:s laboratorietjänster på hälsostationerna i Hertonäs, Berghäll och Vallgård 
 
När tjänsterna flyttar till de nya lokalerna på centralen för hälsa och välbefinnande i 
Fiskehamnen, upphör verksamheten på de gamla adresserna.    

Vi ses i Fiskehamnen! 
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