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Itä-Suomi
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Romaniasiain neuvottelukunta

Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä toimii Itä-Suomen alueellinen romaniasiain
neuvottelukunta. Neuvottelukunnan toiminnot on sijoitettu peruspalvelut, oikeusturva
ja luvat -vastuualueelle (PEOL).
Alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan asema ja toiminta perustuvat valtioneuvoston asetukseen (1019/2003). Asetuksen 7 §:n mukaan alueellinen neuvottelukunta toimii romaniväestön osallistumismahdollisuuksien sekä elinolojen edistämiseksi kunkin aluehallintoviraston toimialueella.
Neuvottelukunta edistää romaniväestön yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita toimialueellaan.
Asetuksen mukaiset tehtävät:






seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja
elinolojen kehitystä tasa-arvon edistämiseksi
tehdä aloitteita ja esityksiä romanien taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi
edistää romanikulttuuria ja kieltä
edistää syrjinnän poistamista
lisätä romanikulttuurin tuntemusta valtaväestön keskuudessa

Neuvottelukunnan toiminta perustuu eri tahojen yhteistyölle, romaniväestön
osallisuuden ja yhteiskunnallisen osallistumisen edistämiselle.

Painopistealueet:
 Romanipoliittisen ohjelman eteneminen
 Koulutus ja työllistyminen
 Tiedottaminen, näkyvyys ja verkostoituminen sekä osallisuuden edistäminen
 Romanikielen edistäminen
 Lapsi ja lapsiperheet, vanhemmuuden tukeminen

1. Romanipoliittisen ohjelman eteneminen
Suomen ensimmäisen romanipoliittisen ohjelman yleisenä tavoitteena on edistää romanien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta elämän eri osa-alueilla, valtavirtaistamalla yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys osaksi yhteiskunnan toimintoja.
Suomen Romanipoliittinen ohjelma ROMPO 2 julkaistiin 2018 ja lisänä 2019 julkaistiin alue -ja paikalistyön kehittämiseen Maaro-opas. Romanipoliittinen ohjelma
on hyvä työväline romaniasioiden eteenpäin viemisessä.
Alue- ja paikallistyön kehittäminen ja Maaro -oppaan eteneminen
Järjestetään tiedotu-s ja keskustelutilaisuuksia kunnissa
Tilaisuuksien tavoitteena on edistää Itä-Suomen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan ja kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä romaniasioiden hoidossa. Yhteistyö paikallisten romanityöryhmien, romanijärjestöjen ja kuntien viranomaisten
kanssa.
Kitee
Savonlinna
Mikkeli
Varkaus

Nurmes
Leppävirta
Ylä-Savo
Rautavaara

Kuopio

2. Koulutus ja työllistyminen
Hyödyntäen ja seuraten Työ-ja elinkeinoministeriön julkaisua 2019 Romanien työllisyys, yrittäjyys ja työelämään integroituminen.
Monipuolisen koulutuksen tarjonnan kautta pyrimme saamaan romanien koulutustasoa nousemaan ja siten tuoda esille romaniväestön osaamista työnantajille.
Tavoitteena on romaniväestön koulutustason nostaminen.
Tavoitteeseen pääsemisessä tarvitaan yhteistyötä ja yhteisiä kokoontumisia mm.
oppilaitosten, ohjaamojen ja työllisyyspalveluja tukevien toimijoiden kanssa työllisyyspalvelujen, työllisyyspalvelukeskusten, Ohjaamojen sekä oppilaitosten kanssa.
Olemme mukana eri hankkeissa (ERS- hankkeet ym.) muun maussa Tuumasta
töihin ja Meijän Mikkeli hankkeet.

3. Tiedottaminen, näkyvyys ja verkostoituminen romaniasioissa sekä osallisuuden edistämisessä
Osallisuus ja osallistuminen ovat askeleita hyvinvoinnin edistämisessä, tuntea
kuuluvansa ja tulla kuulluksi on perusta osallistumiselle.
Etelä-Savon osallisuusohjelma ’Vaikuta’ asukkaiden osallisuus Etelä-Savon voimavarana ohjelman visio: Etelä-Savo on aktiivisten asukkaiden maakunta, jossa
ihmiset välittävät toisistaan. Yhdessä parasta jälkeä.
Esa-Manu, Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto, jossa kehitetään kaikkien maakunnan nuorten vaikutuskanavaa. Tehdään yhteistyötä Etelä-Savon alueen romanitoimijoiden kanssa romaninuorten osallisuuden edistämisessä.
Tiedotetaan neuvottelukunnan toiminnasta, romanipoliittisesta ohjelmasta
viranomaisille, romaniväestölle sekä romanikulttuurista suurelle yleisölle.
Osallistumme romanitapahtumiin sekä muuhun toimintaan (romanikahvilat ja leirit)
Vierailut ja yhteistyö paikallisissa ja seudullisissa romanityöryhmissä ja
romanijärjestöissä.
Kulttuuritapahtumat suurelle yleisölle:
Mikkeli - Romanien kirkkopyhä tuomiokirkossa 5.4.2020 kaksikielinen Jumalanpalvelukset romanikielellä ja Suomen kielellä.
Savonlinna - romanikulttuuritapahtumia
1.4.2020 Kulttuurikellarissa musiikkikonsertti
Kirjastolla lasten satutunti
Luento romanikulttuurista
Gelem Gelem näyttely

Romaniasioiden alueelliset yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tilaisuudet
Osana romanipoliittisen ohjelman ROMPO2:n toimeenpanoa oikeusministeriö, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto yhdessä valtakunnallisen ja alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien kanssa järjestävät alueellisia yhdenvertaisuuskoulutuksia.
Jokaisen alueellisen romaniasiain neuvottelukunnan alueella järjestetään yksi koulutuskokonaisuus.
Koulutuskokonaisuus sisältää 2-3 tilaisuutta alueen tarpeista lähtöisin:
1) paikallisille ja alueellisille viranomaisille ja romanitoimijoille yhteinen koulutus,
jonka teemoja ovat romanien kohtaama arkisyrjintä sekä syrjintään puuttuminen ja
yhdenvertaisuuden edistäminen viranomaisvelvollisuutena;
2) paikallisille ja alueellisille romanijärjestöille ja romanitoimijoille koulutusta syrjinnän tunnistamisesta ja syrjinnän vastaisesta neuvonnasta;

3) romaninuorille keskustelutilaisuudet yhdenvertaisuudesta, syrjintään liittyvistä
oikeussuojakeinoista, osallisuudesta ja vaikuttamisesta.
Koulutukset järjestetään huhti-kesäkuussa 2020. Kustannuksista vastaa pääasiassa oikeusministeriö. Tilat pyritään järjestämään yhteistyössä paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa.

Valtakunnalliset romaniasiain neuvottelupäivät 2020
Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta ovat vastuuvuorossa järjestämään valtakunnalliset neuvottelupäivät vuonna
2020. Tiedustellaan Savonlinnan kaupunkia yhteistyöhön. Kootaan
työryhmä neuvottelupäivien järjestämiseen.
Paikka Savonlinna ja ajankohta 9.- 10.9.2020
Neuvottelupäivien teema
1. romanikieli
2. Hyvinvointi elämänkaaressa

4. Romanikielen ylläpitämisen tärkeys
Neuvottelukunnalla on huoli romanikielen säilymisestä puhuttuna kielenä.
Neuvottelukunta pyrkii aktivoimaan romaniperheitä ja lapsia järjestämällä
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa romanikielen ylläpitämiseen liittyviä tilaisuuksia
mm. koulujen ja oppilaitosten kanssa.

5. Lapset ja lapsiperheet, vanhemmuuden tukeminen
ROMPO: Romanilasten varhaiskasvatuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa
lasten myönteistä identiteettikehitystä ja -tietoisuutta omasta historiasta ja kulttuurista sekä lisätä lasten osallisuutta yhteiskunnassa. Tämä merkitsee sitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee romanilasten kielellistä kehitystä ja vahvistaa
romanikielen ja -kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä huoltajien kanssa.
Opetushallituksen tekemä selvitys 2018 -2019 romanilasten osallistuminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen
-

Lisätä yhteistyötä kuntien varhaiskasvatus -ja esiopetuksen kanssa
Järjestää yhteistyössä perheleirejä

