
Mikä Virka Info on? 

 
Virka Info on Helsingin kaupungin 

yleisneuvontapiste, joka palvelee kaikkia 

helsinkiläisiä useilla eri kielillä.  

 Virka Info palvelee suomen ja ruotsin kielen 

lisäksi mm. englanniksi, venäjäksi, viroksi, 

arabiaksi, kiinaksi, ranskaksi, somaliksi, kurdiksi, 

turkiksi bulgariaksi, dariksi ja persiaksi. 

 Virka Infolla on neuvontapiste, infopankki ja 

kielin kurssihaku www.Finnishcourses.fi  
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http://www.finnishcourses.fi/


Virka Info sijaitsee kaupungintalolla 
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Aukioloajat  

 Avoinna:  

ma-pe  klo 9-19 

 la-su  klo 10–16  

Voi soittaa:  

yleinen puhelinneuvonta (09) 310 11 111) toimii 

ma-pe klo 9-15 

 Voi lähettää sähköpostia virkainfo@hel.fi 

 Voi tulla käymään  

7.6.2013 Hamed Shafae 

mailto:virkainfo@hel.fi


Mitä Virka Info palvelee? 

Virka Info palveluneuvojat tarjoavat opastusta ja 

neuvontaa  

Helsingin kaupunkia ja sen palveluja koskevissa 

kysymyksissä 

 Lisäksi Virka Info toimii maahanmuuttoviraston, 

maistraatin ja poliisin yhteispalvelupisteenä ja 

tarjoaa erityisneuvontaa 

maahanmuuttoasioissa. 

  Kaupungin asioiden palautteet 
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Neuvonta ja  monikielisen viestintä (Virka- info, Infopankki)  

 

 

 

 

 

Yleisneuvonta kaikille  
Aula 

 puhelin 

 Netti 

 Sähköposti 

Verkkopalvelut: 
Infopankki.fi 

Finnishcourses.fi 

 muut sivut 

Kaupungintalon 
”elävöittäminen” ”– 
yhteistyö Gallerian kanssa  

Maahanmuuttajien opastus 

ja neuvonta 

Aula  

 Yksityisneuvonta-takahuone 

 Puhelin 

 sähköposti 

 Tulevat chat 

 Yhteistyö muiden 

neuvontapalvelujen kanssa 

pääkaupunkiseudulla 

 

Kaupungin 

asioihin liittyvät  

palautteet 



Virka Infon asiakkaiden koulutustasot 
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Asiakkaiden kansalaisuus 
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Neuvontapalvelut 2011 ja 2012 
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Asiakkaiden tilanne 2012 

7.6.2013 Hamed Shafae 

työ/avoimet 
33 % 

työ/ei avoimet 
3 % 

Yrittäjä 
7 % 

työtön 
27 % 

työvoimapol. 
11 % 

opiskelija 
5 % 

ulkopuol. 
13 % 

muu 
1 % 

Virka-info: Käynnit työmarkkina-aseman mukaan 2012  



Top 10 – mitä asiakkaat  kysyvät 
  Lupa-asiat  

 Päätösten selittäminen 

 Työhön liittyvät asiat  

 Sosiaaliturva 

 Asuminen  

  Koulutukset  

  Perheen liittyvät asiat  

  Vero-asiat  

  Lainsäädäntö 

  Vapaa-aika 

 
• (lähde TEM/Alpo –rekisteri/Virka Info) 
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Mitä on kysytty/ 2012  

 •  Lupa-asiat, rekisteröityminen, kansalaisuus  (1947 henkilöä) 

•  Päätösten tai prosessien selventäminen (1739) 

•  Työ ja työnteko (697) 

•  Kela (508)  

•  Sosiaaliasiat (505) 

•  Asuminen (485) 

• Lomakkeiden täyttäminen (459) 

• Perhe-elämä (lasten koulu, päivähoito, ihmissuhteet) 322 

• Koulutukseen liittyvät asiat 303 

• Suomen kielen opiskelu 297 

• Poliisi- ja oikeusasiat (lupa-, rikos- ja riita-asiat ym.) 265 

• Talous (verotus, velat, laskut, pankki- ja kuluttaja-asiat) 253 
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