
 

  

Ring nödnummer 112 om du eller någon i din närhet:   
o är så sjuk eller skadad att ditt liv är i fara eller om du känner hot om det 
o behöver akut hjälp av ambulans, polis, brandkår, sjöräddning 

o  

o Ring 112 endast i nödsituationer. Vid en kris är det många som vill ha information. Ring inte 112 

för att fråga. Myndigheterna informerar dig. www.alarmcentralen.ax  www.kris.ax 
o  

Välkommen till Åland 
 

Du har ansökt om tillfälligt skydd. För aktuell information om uppehållstillstånd och vad som gäller för personer som flytt från 
Ukraina och söker tillfälligt skydd läs mer på migrationsverkets www.migri.fi.  
 
När du har ansökt om tillfälligt skydd får du arbeta. Om en arbetsgivare har frågor kring din rätt att arbeta be dem kontakta 
migrationsverket på servicetelefonen för arbetsgivare: 0295 419 602. 
 
Personer som söker tillfälligt skydd på Åland registreras för tillfället vid Pansio flyktingförläggning (Åbo). Du kan alltid vända 
dig till din förläggning om du har frågor kring servicen eller om du önskar ett annat boende.  
Tel: +358 2 27 64 111, e-post: vok.turku@redcross.fi. Du får en blankett för att ansöka om mottagningspenning. Blanketten 
skickas till den adress du registrerat dig vid/den adress du uppgett till förläggningen. Blanketten finns även på Kompassen. 

 
Röda Korset  Har du akut behov av boende? För personer som har flytt från krig har Röda Korset vänverksamhet 

och ordnar nödinkvartering på Åland om det finns behov. Nödinkvarteringen samordnas med 
socialjouren vid Kommunernas socialtjänst k.f., KST. 

 Adress:  Västra Esplanadgatan 5 
Telefon:   +358 40 67 41 040  
e-post:  aland@redcross.fi 

 
Kompassen Vill du veta mer om Åland och har frågor? www.kompassen.ax  

Adress:  Styrmansgatan 1 i Mariehamn  
e-post:  info@kompassen.ax 
Telefon:   +358 18 531641 

 
Hälso- och Personer med tillfälligt skydd har samma rätt till hälso- och sjukvårdstjänster som andra på 
sjukvård  Åland. Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, erbjuder primär- och specialistvård. www.ahs.ax,  

Telefonväxel: +358 18 5355.  
Sjukvårdsupplysning: +358 18 538 500  
Det finns två hälsocentraler på Åland: 
1. Hälsocentralen i Mariehamn: Doktorsvägen 1, Telefon: +358 18 538 500 
2. Hälsocentralen i Godby: von Knorringsvägen 1, Telefon: +358 18 535 819 

 
Socialvård       Personer med tillfälligt skydd har rätt till nödvändiga socialvårdstjänster och mottagningspenning 

från sin förläggning (se kontaktuppgifter ovan).  
Utöver socialvårdstjänsterna vid förläggningen ansvarar Kommunernas socialtjänst, KST, för socialjour 
och eventuellt barnskydd på Åland. www.kst.ax 

  Adress:  Skarpansvägen 30 i Mariehamn 
Tel:   +358 18 532 800, vardagar kl. 8-16 
Socialjour: +358 18 12200, utanför kontorstid (endast akuta ärenden) 

 
Omsorg och Barn har rätt till barnomsorg och att gå i skola. Kontakta kommunen du bor i. På Åland finns  
skola  16 olika kommuner. 
 
AMS Söker du arbete eller studier? www.ams.ax  

Adress:  Nygatan 5, Mariehamn 
tel:  +358 18 25 501 

 
Skattekort Innan du börjar arbeta behöver du ett skattekort www.skatt.fi.     

Adress:  Statens ämbetshus, Torggatan 16B 
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