
RAAHEN SEUTUKUNNAN
KOTOUTTAMISOHJELMA

2021-2024

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN, KUNTIEN, JÄRJESTÖJEN, OPPILAITOSTEN,  
SEURAKUNNAN SEKÄ ELYN EDUSTAJISTA KOOTTU TYÖRYHMÄ



Raahen seudun kotouttamisohjelmaa vuosille 2021-2024 on työstänyt laaja joukko eri alojen am-
mattilaisia seutukunnan kunnista, kuntayhtymistä, järjestöistä sekä seurakunnasta. Työskentelyn 
tavoitteena on ollut selkeä kotouttamisohjelma, jossa on keskitytty kuvamaan kehitettäviä toimen-
piteitä.

Kotouttamisohjelma 2021-2024 on kaksiosainen; varsinainen kotouttamisohjelma sekä selvitysosa. 
Kotouttamisohjelma rakentuu kuuden teeman ympärille; kotoutumisen edistämisen perusta, neu-
vonta ja ohjaus, työ ja osaaminen, hyvinvointi ja terveys, asuminen ja turvallisuus sekä vapaa-aika.

Seuraavissa taulukoissa on kuvattu tavoitteet, toimenpiteet, vastuutahot ja mittarit sekä aikatau-
lu. Selvitysosassa on avattu tavoitteita ja toimenpiteitä.
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kuntien yhteinen 
koordinaatio
sopimus

kirjaston kokoama 
yhteistyöverkosto

turvallisuustietoon 
liittyvä Turvakassi
koulutus ja yhteis
työverkosto

seutukunnallinen 
koordinaatio

neuvoaantava 
toimielin

KotoNeuvo 

monikielinen  
neuvonta 

kansainvälistä 
suojelua saavien 
palvelupaketit

mediaosaamista 
vahvistava ohjaus
malli

työpaikoille jalkau
tuva toimintamalli

yrittäjyyteen 
ja osuuskunta
toimintaan liittyvä 
neuvonta 

nuorisolle toteu
tettu hyvinvointi
kysely 

asumista tukeva 
korttisarja

seutukunnallinen 
toimintakertomus 
vuodelta 2022

tulkkauksen  
soveltamisohjeet

työvoiman ulko
puolella olevien 
ohjaustoiminta
malli

vapaan sivistystyön 
seutukunnallinen 
suunnitelma

kulttuurinen haas
tattelumenetelmä

kokemuksellinen  
asiantuntija
toiminta

maahantuloon 
liittyvä terveys
tarkastuksen 
palveluprosessi 

perhekotoutumis
malli

sähköisten verkko
palveluiden ohjaus
malli

vuokrataloyhtiön 
henkilökunnan 
osaaminen 

lähisuhdeväkivallan 
ennaltaehkäisy
keinot

asiakasohjauk
seen yhteinen 
seutu kunnallinen 
verkko sivusto

KOTOUTUMISEN EDISTÄMISEN PERUSTA

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Mittari Vuosi

Seutukunnallinen 
kotoutumisen 
koordinaatio

kuntien keskinäisen yhteistyö-
sopimuksen laatiminen sekä 
koordinaation sisällöstä ja 
valtuuksista sopiminen

alueen kuntien päättävät toi-
mijat yhdessä hyvinvointikunta-
yhtymän kanssaa

koordinaatiosta laadittu  
sopimus ja koordinoija aloittanut 
työskentelyn

2022

Kotouttamisohjelman 
toteutumisen 
systemaattinen 
seuranta ja arviointi

seutukunnallisen toimintakerto-
muksen laadinta sekä kotout-
tamisohjelman toteutumisen 
arviointi

seutukunnallisen neuvoa-antavan 
toimielimen perustaminen ja 
toiminnan aloittaminen

koordinoija yhdessä muiden 
kotoutumista edistävien toimi-
joiden kanssa

koordinoija yhdessä kuntien 
edustajien kanssa

toimintakertomus käsitelty ja 
kotouttamisohjelman toteutu-
minen arvioitu päätöksenteko-
järjestelmissä

neuvoa-antava toimielin on 
aloittanut toimintansa

vuosittain
alkaen  
2023 

2022

Osallisuuden ja 
yhdenvertaisuuden 
sekä saavutettavuuden 
vahvistaminen

kokemuksellista asiantuntijuut-
ta hyödyntävän toimintamallin 
suunnittelu ja jalkauttaminen 
osaksi kehittämistyötä

ymmärrettävyyden ja erikielisen 
viestinnän vahvistaminen sekä 
tulkkausvelvoitteen toteuttami-
nen

kuntien kansalaistoiminnasta 
vastaavat tahot yhdessä koordi-
noijan kanssa

viestinnän suunnittelusta ja 
toteuttamisesta vastaavat tahot

seutukunnallinen toimintamalli 
on kuvattu ja toteutus aloitettu

tulkkauksen soveltamisohjeet on 
laadittu ja keskeiset lomakkeet 
ovat selkokielellä

2024

jatkuva
alkaen 
2023

Valtavirtaistamisen 
vahvistaminen

ammattilaisten ja muiden toimi-
joiden kulttuurisensitiivisen ja 
kotoutumisen edistämiseen liit-
tyvän osaamisen vahvistaminen

monimuotoisuuden vaikutusten 
arvioinnin huomioiminen strate-
gioissa ja ohjelmissa

henkilökunnan koulutuksesta 
vastuussa olevat tahot

strategioiden ja ohjelmien 
päivittämisestä vastuussa olevat 
tahot

vähintään 10% henkilökunnasta 
osallistuu kotoutumista  
käsitteleviin koulutuksiin

kaikissa päivitettävissä strate-
gioissa ja ohjelmissa on huomioi-
tu monimuotoisuuden vaikutukset

vuosittain

jatkuva



NEUVONTA JA OHJAUS

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Mittari Vuosi

Neuvonnan ja ohjauksen 
saatavuuden  
vahvistaminen

KotoNeuvo toiminnan  
käynnistäminen ja  
kehittäminen

monikielisen neuvonnan  
kehittäminen

alueen kuntien päättävät toi-
mijat

koordinoija yhdessä Oulun ja 
muiden seutukuntien kanssa

neuvonta- ja ohjausvastuu on 
siirtynyt kunnille, toiminnan 
tavoite ja tehtävät on kuvattu 
sekä toiminta aloitettu

monikielistä neuvontaa tarjotaan 
vähintään kahdella kielellä

2022

2022

Työvoiman ulkopuolella 
olevien kotoutumisen 
edistämisen 
vahvistaminen

saavutettavuutta edistävän 
toimintamallin kehittäminen 
sekä yksilöllisten kotoutumis-
ratkaisujen tarjoaminen 

koordinoija yhdessä keskeisten 
toimijoiden ja vertaisohjaajien 
kanssa

toimintamalli on kuvattu ja 
otettu käyttöön 

2023

Kansainvälistä suojelua 
saavien kotoutumisen 
alkuvaiheen kehittäminen

nivelvaiheeseen sekä kotoutu-
miseen liittyvien palvelukoko-
naisuuksien kehittäminen

koordinoija yhdessä vastaanot-
tokeskuksen, työllisyyden kunta-
kokeilun ja sosiaalitoimen kanssa 

palvelupaketit on kuvattu ja 
käyttöönotettu kaikkien kuntaan 
muuttavien kanssa

2022

Mediaosaamisen ja  
digitaitojen vahvistaminen

aikuisille suunnatun opastus 
ja ohjausmallin pilotointi sekä 
jatkokehittäminen

Raahen kaupunginkirjasto 
yhdessä Siikajoen ja Pyhäjoen 
kirjastojen kanssa

pilotointikokeiluun osallistunut 
vähintään 10 asiakasta, joiden 
kokemuksia on kartoitettu 
kyselyllä

2022

TYÖ JA OSAAMINEN

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Mittari Vuosi

Työelämän vastaan-
ottavuuden ja työllistymis-
polkujen kehittäminen

työpaikoille jalkautuvan toi-
mintamallin kehittäminen

yrittäjyyden ja osuuskuntatoi-
minnan neuvontapalveluiden 
ja saavutettavuuden kehittä-
minen

työllisyyden kuntakokeilu yhdes-
sä järjestöjen ja yritysten kanssa 

Raahen seudun kehitys yhdessä 
työllisyyden kuntakokeilun 
kanssa

toimintamalli kuvattu ja mallia 
sovellettu vähintään 5 työn-
antajan kanssa

maahanmuuttaneiden asiakkai-
den määrä / vuosi sekä  
vähintään kaksi englanninkielis-
tä tapahtumaa vuosittain

2022

vuosittain
alkaen
2022

Kotoutumista edistävien 
koulutuskokonaisuuksien 
monipuolinen kehittämi-
nen 

seutukunnalliseen suunnitel-
maan pohjatuvan kurssi- ja 
koulutustarjonnan monipuolis-
taminen

Raahe–opisto ja Siikajoki–opisto 
yhdessä muiden vapaan sivistys-
työn oppilaitosten ja kotoutumi-
sen asiantuntijoiden kanssa

kehittämissuunnitelma on 
laadittu

vieraskielisten opiskelijoiden 
määrä / vuosi 

2023

HYVINVOINTI JA TERVEYS

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Mittari Vuosi

Terveyden edistäminen maahantuloon liittyvän terveys-
tarkastuksen prosessin ja 
palvelu valikoiman määrittely  

kulttuurisen haastattelumenetel-
män hyödyntäminen terveyden-
huollossa

perusterveydenhuollon palvelu-
prosesseista vastuussa olevat 
tahot

mielenterveys- ja päihdepalvelut 
yhdessä perusterveydenhuollon 
vastaanottopalvelut kanssa

prosessi ja palveluvalikoima on 
kuvattu ja hyväksytty, esite on 
laadittu ja saatavilla

menetelmän käyttöön otosta 
ja koulutuksista on laadittu 
suunnitelma 

2024

2023

Vanhemmuuden  
tukeminen

perhekotoutumismallin  
kehittäminen

sähköisten verkkopalveluiden 
opastamismallin kehittäminen

varhaiskasvatus ja perusopetus 
yhdessä järjestöjen kanssa

varhaiskasvatus ja perusopetus

toimintamalli on kuvattu ja 
otettu käyttöön

toimintamalli on otettu käyttöön 
ja sitä tarjotaan kaikille opastus-
ta tarvitseville vanhemmille 

2024

2024

Lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin edistäminen

nuorisolle toteutettavan seutu-
kunnallisen kyselyn suunnittelu 
ja toteuttaminen sekä avoimet 
kulttuurikeskustelut 

nuorisopalvelut kysely on järjestetty

kulttuurikeskusteluihin osallistu-
neiden määrä / vuosi 

alkaen 
2022  

vuosittain 



ASUMINEN JA TURVALLISUUS

Tavoite Toimenpide Vastuutaho Mittari Vuosi

Asumisen tukeminen kommunikaatiota helpottavien 
kuvakorttien kehittäminen
     

vuokrataloyhtiön henkilökunnalle 
kulttuurisensitiivisyyttä vahvista-
vien koulutusten järjestäminen

Raahen seudun asuntosää-
tiön asumisneuvoja yhdessä 
yhteistyötahojen kanssa

asumisneuvonnan  
ohjausryhmä 

korttisarja on painatettu ja ote-
taan käyttöön vaiheittain kaikissa 
asumisen palveluissa

koulutukseen osallistuvien  
määrä / vuosi

alkaen 2022

alkaen
2024

vuosittain

Turvallisuuden 
kokemisen edistäminen

turvallisuustiedon liittyvän tiedon 
lisääminen Turvakassi-koulutuksen 
ja yhteistyöverkoston avulla

lähisuhdeväkivallan ennalta-
ehkäisykeinojen kartoittaminen

aikuissosiaalityö yhdessä 
SPEKin OTE-M hankkeen 
(koulutus) kanssa

koordinoija yhdessä yhteis-
kuntaorientaatiota tarjoa-
vien tahojen sekä Raahen 
ensi- ja turvakoti ry:n kanssa

kolme koulutusta, joihin osallis-
tuu vähintään 20 henkilöä sekä 
verkosto aloittanut toimintansa

verkosto aloittanut kartoitus-
työskentelyn

2021

2024

Antirasismin ja kaksi-
suuntaisen kotoutumi-
sen edistäminen

rasismin- ja syrjinnänvastaisten 
tapahtumien järjestäminen sekä 
syrjinnän ennaltaehkäisy 

kaikki toimijat yhteistyössä 
järjestöjen ja seurakuntien 
kanssa

osallistuvien tahojen ja  
tapahtumien määrä / vuosi

jatkuva

VAPAAAIKA JA SOSIAALISET SUHTEET 
Tavoite Toimenpide Vastuutaho Mittari Vuosi

Kumppanuuden ja  
järjestöjen roolin  
vahvistaminen

kumppanuuden ja toiminta-
edellytysten kehittäminen

asiakasohjausta tukevan yhteisen 
seutukunnallisen verkkosivuston 
valitseminen 

järjestöyhdyshenkilöt yhdessä 
seutukunnan järjestöjen 
kanssa

järjestöyhdyshenkilöt yhdessä 
seutukunnan järjestöjen 
kanssa

tapaaminen toteutunut sekä 
osallistuneiden yhdistysten 
lukumäärä / vuosi

yhteinen verkkosivusto valittu 
sekä seutukunnallisten  
käyttäjien määrä/ vuosi 

vuosittain

alkaen
2024

jatkuva

Kulttuurin ja liikunnan 
hyödyntäminen  
kotoutumisessa

harrastuksia esittelevän tapahtu-
mien kehittäminen ja saavutetta-
vuuden vahvistaminen

kirjastojen saavutettavuuden vah-
vistaminen verkostotyön avulla

maahanmuuttajataustaisten kult-
tuurialan toimijoiden osaamisen 
hyödyntäminen

liikuntapalvelut yhdessä seu-
rojen ja muiden toimijoiden 
kanssa

kirjastopalvelut yhdessä  
verkostossa toimivien kanssa

kuntien tapahtumatoimin-
nasta vastaavat yhdessä eri 
tahojen kanssa

tapahtumaan osallistuvien 
seurojen ja uusien harrastajien 
lukumäärä / tapahtuma

verkosto aloittanut toiminnan

tapahtumat / vuosi  

vuosittain

2021

jatkuva

Vapaaehtoisuuden  
vahvistaminen

erilaisten vapaaehtoistoiminta-
mallien kehittäminen

alueella toimivat hankkeet 
yhdessä järjestöjen kanssa

kehitetyt / toiminnassa olevat 
vapaaehtoismallit

jatkuva


