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Etelä-Karjalan maakunnallinen toimintamalli kotoutumisen edistämisessä 
Eksoten erityisasiantuntija Merja Heino-Kukkurainen valmisteli muutosta

Muutos 2023

• Eksoten maahanmuuttopalveluilla iso rooli Etelä-
Karjalan kotouttamisasioissa.

• Tulevaan järjestämisvastuun muutokseen
valmistauduttu maahanmuuttotyön nykyisessä
organisoinnissa: helpottaa tulevaa muutosta. 

• Muutos 2023 tarkoittaa mm.:

• Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus jäävät
hyvinvointialueelle

• Kotoutumisen edistämisen tehtävät kunnille

• Muutoksia henkilöstön osalta kotouttamisen
asiantuntijoita tarvitsee hva ja kunnat

• Etelä-Karjalan kuntien yhteinen
maahanmuuttopalvelut- yksikkö. Parhaillaan
valmisteilla. 

• Verkostoyhteistyön uudenlaiset näkökulmat

Merja Heino-Kukkurainen 15.6.2022

TAUSTAA VUODEN VAIHTEEN MUUTOKSILLE - KESÄ 2022



Eksote maahanmuuttopalvelut osa-alueet 2022

Kotoutumisen alueellinen yhteistyö ja  
koordinointi

Koordinointi, kuntien välinen yhteistyö, 
viranomaisyhteistyö, verkostotyö

Osallisuutta, hyvinvointia ja kotoutumista edistävä 
toiminta, toimintaympäristöön liittyvä järjestötyö 

Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma 2021-2024

Kotoutumista edistävä sosiaalityö ja 
sosiaaliohjaus

Kotoutumisen edistämisen sosiaalipalvelu vastaa 
haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja 
perheiden tuen tarpeisiin kotoutumisvaiheessa.

Pakolaisten vastaanoton käytännön järjestelyt

Kotouttava lähityö, arjen tuki

Alkukartoitukset, kotoutumissuunnitelmat

Ohjaus- ja neuvontapalvelu Momentti

Etelä-Karjalaan asettumiseen,  elämiseen ja 
kotoutumiseen liittyvää neuvontaa ja opastusta

Kaikille Etelä-Karjalan alueen ihmisille, toimipisteet 
Lappeenrannassa ja Imatralla. 

Henkilökohtainen opastus, tiedottaminen, liikkuvat 
palvelut, infot ja ryhmät ja vertaisohjaus

Monikielisesti

TEM:n erityisavustus 2020-2023

Punaisella merkitty osa yksikön nykyisistä tehtävistä jää hyvinvointialueelle vuoden 2023 muutoksessa. Lisäksi hyvinvointialueen 
tehtäviksi jää mm. maahanmuuttajien terveystarkastukset ja osallistuminen monialaiseen kotoutumissuunnitelman laadintaan.

PALVELUT 31.12.2022 SAAKKA

Merja Heino-Kukkurainen 15.6.2022

MUUTOKSET 1.1.2023 LUKIEN



Kotoutumista edistävä sosiaalityö 
hyvinvointialueella
• Eksoten maahanmuuttopalveluiden yksikkö lakkautui 1.1.2023 lukien ja Momentti (maahanmuuttajien neuvonta ja 

ohjaus) ja muut kotoutumispalvelut siirtyivät 1.1.2023 lukien Lappeenrannan kaupungin palveluksi, joka edelleen 
tuottaa vastuukuntamallin mukaan palvelut kaikille Etelä-Karjalan kunnille

• Etelä-Karjalan hyvinvointialueella kotoutumista edistävän sosiaalityön tiimi on osa aikuissosiaalityön yksikköä
• Tiimin asiakkaat ovat haavoittuvassa asemassa olevat tilapäistä/kansainvälistä suojelua saaneet täysi-

ikäiset henkilöt, joilla sosiaalityön tarve (oleskeluluvan saaneet turvapaikan hakijat, kiintiöpakolaiset, 
ihmiskaupan uhrit)

• Lapsiperhepalveluiden kanssa työnjakoa ja tiivistä yhteistyötä
• Muut työikäiset maahanmuuttajat (opiskelijat, työn perässä Suomeen muuttaneet) ovat kuten muutkin 

maakunnan asukkaat aikuissosiaalityön tai nuorten aikuisten sosiaalityön asiakkaita, jos heillä sosiaalityön 
tarvetta

• Kotoutumista edistävän sosiaalityön tiimin työ painottuu tällä hetkellä pakolaistyöhön (useita kiintiöpakolaisia 
palveluiden piirissä Rautjärvellä, Luumäellä ja Lappeenrannassa – ja uusia kiintiöpakolaisia on tulossa)

• Tiimin työntekijät: kaksi sosiaalityöntekijä (toinen ma) ja kolme sosiaaliohjaajaa. Toimistopalveluiden tiimistä 
käytettävissä yhden palvelusihteerin työpanosta mm valtionkorvausten ja tulkkauspalveluihin liittyvissä 
maksuasioissa

• Yhteistyö kuntien kotoutumispalveluiden kanssa välttämätöntä ja tällä hetkellä hyvin tiivistä.



Etelä-Karjalan alueella asuvat ukrainalaiset

• Maakunnan alueella osoitetietojen mukaan asuvat ukrainalaiset (UMA rekisteri 6.3.23)

• Tällä hetkellä ei ole tarkkaa tietoa kuinka moni on hakenut/ tulee hakemaan 
kuntapaikkamerkintää Etelä-Karjalan kunnista

• Maalis- ja huhtikuussa vuoden oleskeluaika tulee täyteen n. 150 - 200 henkilöltä

• Helmi-maaliskuussa järjestetty kuntainfoja Lappeenrannassa, Taipalsaarelle ja Imatralla –
kuntainfot jatkuvat kevään aikana Savitaipaleelle ja Luumäelle

IKÄ

0-17 18-59 60-

243 448 78 Yhteensä 769 henkilöä



Ukrainalaisille suunnatut kuntainfot
• Tietoa kuntapaikkamerkinnän vaikutuksesta etuuksiin ja palveluihin
• Vastaanottokeskusten järjestämisvastuulla
• Mukana tilaisuuksissa:

• Imatran VOK ja Joutsenon VOK (vok:n kirjoilla jatkaminen vs. kuntapaikkamerkintä)
• Kela (etuusinfoa)
• EKHVA:n edustajat (hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut)
• Kuntien edustajat (varhaiskasvatus- ja koulutietoa sekä tietoa kotoutumisen 

edistämisen neuvonta- ja ohjauspalvelusta)

• Imatran ja Joutsenon vastaanottokeskuksien, kunnan kotoutumisen palveluiden ja 
hyvinvointialueen sote-palveluiden kanssa säännöllisiä tapaamisia myös muissa 
maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.



Ukrainalaiset asiakkaat ja palveluohjaus
EKHVA:n sotepalveluihin
• Kotikuntamerkinnän saaneilla on samanlaiset oikeudet hyvinvointialueen sote-

palveluihin kuin muillakin maakunnassa asuvilla kuntalaisilla
• Ukrainalaisten asiakkaiden ohjautuminen EKHVA:n alueen sote-palveluihin:

• Omaa vain ukrainalaisille tarkoitettua palveluohjaus yksikköä ei tulla perustamaan
vaan sosiaalipalveluiden osalta ohjaus ja neuvonta Lasten ja Nuorten – talojen, 
Aikuisten keskusten ja Iso apujen matalankynnyksen neuvonnan ja 
palvelunumeroiden kautta

• Sujuva (keskitetty neuvonta ja palveluohjaus)  ja Kaiku24 (keskitetty 
puhelinpalvelu) käytettävissä kuten muillakin maakunnan asukkailla

• Momentin (kuntien ylläpitämä kotoutumisen ohjaus- ja neuvontapalvelu 
maahanmuuttajille)  ja hyvinvointialueen tuottamien palvelujen tiivis yhteistyö 
erittäin tärkeää.



sirkka.pennanen@ekhva.fi

Kiitos!


