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Regional service 

Etelä-Kymenlaakso 

Pohjois-Kymenlaakso

Kymenlaakso 



Sosiaalihuollon vastuualue 

sosiaalijohtaja

MAAHANMUUTTAJATYÖN 

PALVELUALUE

Maahanmuuttajatyön johtaja

Maahanmuutto-
toimiston palvelut +

perheryhmäkoti Muntalo 
+ jälkihuolto (18-21-v.)

- sosiaalityöntekijä

- sosiaaliohjaaja x 3

- sairaanhoitaja

- toimistosihteeri x 2 

- palveluneuvoja 1

- ohjaajat

- ruokapalveluvastaava

- yövalvojat

- asiakkaina kiintiöpakolaiset 
ja oleskeluluvan saaneet 

turvapaikanhakijat

- keskeisenä työnä 
kotouttaminen, ohjaus ja 

neuvonta

- alaikäisyksikössä kasvatus 
ja hoitovastuu

Kotkan 
vastaanottokeskuksen 

palvelut (250)

+ Koivulan ryhmäkoti (21) 

- johtaja

- vastaava ohjaaja x 2

- sosiaaliohjaaja x 3

- sairaanhoitaja x 2

- toimistosihteeri x 2

- ohjaajat  

- laitoshuoltaja

- asiakkaina turvapaikanhakijat 
päätöksen odottelun ajan

- välttämättömät lakisääteiset 
sosiaali- ja terveyspalvelut

- työ ja opintotoiminnan 
järjestäminen

- alaikäisyksikössä kasvatus- ja 
hoitovastuu

Migri

*sopimus

*rahoitus

* substanssiohjaus

Kotkan 
tulkkikeskus

- vastaava 
tulkkikoordinaattori

-
tulkkikoordinaattori 

x 2 

- toimistosihteeri 1

- tulkkausten 
organisointi

Maahanmuuttaja-
koordinaattori

kaupungin ja 
seurakuntayhtymän 
yhteinen työntekijä 

- tukihenkilötoiminta ja 
muu vapaaehtoistyö

- kerhotoiminta

- lukupiirit

- muu asiakastyö

Seudulliset

palvelut/ 

Virkaneuvo

- Seudullinen 

maahanmuuttaja-

työn koordinaattori 

- palveluneuvoja x 2

- Seudullisen 

kotoutumistyön 

kehittäminen 

- maahanmuuttajien 

alkuvaiheen ohjaus 

ja neuvonta

Sosiaaliohjaaja
- kotoajan jälkeinen aika



Folkmängd Södra Kymmenedalen 2017
84495

6604 4338

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Folkmängd Personer med främmande språk* Utländska medborgare
(7,8 %) (5,1 %) 

Lähde: Tilastokeskus *ej finska, svenska, samiska



Folkmängd Södra Kymmenedalen 2017
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Folkmängd Personer med främmande språk * Utländska medborgare

Lähde: Tilastokeskus *ej finska, svenska, samiska

(3,5 %)(5 %)(6 %)(5,8 %)(9,2 %)



Åldersklasser i Södra Kymmenedalen 2017 
(personer med främmande språk)
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Lähde: Tilastokeskus



Vieraat kielet* 2017/Etelä-Kymenlaakso
venäjä 3685 55,8 %

viro, eesti 551

arabia 258

kurdi 162

englanti 157

thai 139

persia, farsi 134

turkki 129

somali 103

albania 92

kiina 78

espanja 70

saksa 66

ranska 58

burma 57

liettua 51

tigrinja 45

serbokroatia 42

ruanda, kinjaruanda, njaruanda 41

*muu kuin suomi, ruotsi tai saame
Lähde: Tilastokeskus



Regional service (1)

• Regional invandringsprogram
– invandrarnas delaktighet på olika samhällsområden: 
– främjande av integration i vardagslivet, befrämja 

skolning och sysselsättning samt goda etniska 
relationer

– regional kommité för invandring bevakar och 
utvärderar hur bra man har lyckats med programmets 
målsättningar  

• Regional invandringskoordinator
– utvecklingsarbete för att främja integration, 

nätverksarbete, olika evanemang, seminarier etc. 



Regional service (2)

• Virkaneuvo – invandrarnas inledande 
informations- och rådgivningsservice.
– för invandrare som flyttar till Finland permanent 

för att arbeta, studera eller av famlijeskäl  

– kunskap om livet i Finland, uppehållstillstånd, 
sysslesättning eller hur man söker arbete, 
registrering och den finska socialvården

– servicerådgivare hjälper att förstå finska officiella 
beslut och hänvisar vid behov till en rätt 
myndighet

– ger service också för samarbetspartners



Regional service (3)

– 2 servicerådgivare 

– service på finska, ryska och engelska

– office i Karhula, kontakt per telefon, e-mail och 
tidsbeställning är också möjlig

– Karhula må - to klo 8 – 15 och fr klo 8 - 14.30

– Kotkas Ohjaamo varannan onsdag kl 13 – 17 

– Haminas Ohjaamo tisdagar kl 13 – 16

– i Karhula finns det en dator för klienter med 
internet och möjlighet att printa



Regional service (4)

– socialrådgivare, efter integrationstiden 
(experiment från september till december)

• Framtiden

– 1.1.2019 Kymennedalens social- och hälsovårdens 
samkommun Kymsote

• regional service blir kvar i kommunerna 

– 1.1.2021 landskapsreformen ? 



Yhteystiedot

• Virkaneuvo
– puhelin 05 2345 844 tai 040 5100547
– virkaneuvo@kotka.fi
– www.facebook.com/virkaneuvo
– www.vk.com/virkaneuvo

• Seudullinen maahanmuuttajatyön koordinaattori
– Anu Kilpinen
– Maahanmuuttajapalvelut, Karhulantie 46, 48600 

KOTKA
– puhelin 040 560 5937, anu.kilpinen@kotka.fi

mailto:virkaneuvo@kotka.fi
http://www.facebook.com/virkaneuvo
http://www.vk.com/virkaneuvo
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