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Tavoitteet valmisteluryhmän työlle
Tavoitteena

o

2020-luvun moderni maakunta, joka rohkea edelläkävijä maakunnan tehtävissä ja
palveluissa

o
o
o
o

maakuntaorganisaation onnistunut käynnistäminen
edetä valmistelussa konkreettiseen toimintaan ja tekemiseen (nopeasti toimenpiteisiin)
edunvalvonta omalla tehtäväalalla
asiakkaat ja sidosryhmät mukaan tekemään

Tehtäväksi anto
o

Ensimmäinen tehtävä: toimenpidelista ja aikataulutus (esivalmistelu, väliaikaishallinto,
käynnistymisvaihe)

o
o
o

Osallisuus: huolehdittava, että henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät mukana valmistelussa

o
o
o
o
o

Tarkennettu esitys keskeisten yhdyspintojen ratkaisemisesta (valtio/ maakunta/ kunnat)

Asiakaslähtöinen uusi toimintamalli: Asiakashyödyt > Esitys prosessien sujuvoittamisesta
Edunvalvonta: seurata valtakunnallista valmistelua omalla tehtäväalalla (synkronointi) ja tehdä
tarvittavia esityksiä
Esitys toimintojen järjestämisestä
Mahdollisuuksien mukaan: yhteisten toimintojen käynnistäminen jo nyt
Ratkaistavat asiat: esitys miten ratkaistaan
Raportointi: 31.1.2018 mennessä (I yleinen osio + II avoimet/erikseen ratkaistavat asiat)

Työryhmän kokoonpano
o Helena Valentin (avi)
o Eveliina Pekkanen (Etelä-savo)
o Merja Örmälä (Te-toimisto)
o Irja Sokka (Ely-keskus)
o Jaana Hiltunen (Pohjois-Karjalan maakuntaliitto)

Heti käynnistettävät toimet - toimenpidelista
o
o
o

Työryhmän perustaminen
Alueellisten neuvottelukuntien tukeminen yhteystyössä

o

Tavoitteena kehittää romanien asemaa alueellisella ja paikallisella tasolla

Aikataulutus syksy 2017/ kevät 2018

Esivalmistelun aikana 31.5.2018 mennessä
toteutettavat toimet - toimenpidelista
o
o

Romaniasian tehtävien järjestäminen osaksi maakunnan palveluita

o
o

Tavoitteena on kehittää romanien asemaa alueellisella ja paikallisella tasolla sekä osallistaa romaneja heitä koskevaan päätöksentekoon
AlueRonkit pyrkivät edistämään romanien yhdenvertaisuutta maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelussa

Romaniasioiden vahvistaminen

o

Romaniasiain neuvottelukuntien tavoitteena on laatia erilliset maakunnalliset romani-poliittiset toimenpideohjelmat (nk. MAARO- ohjelma) jotka sisältävät
konkreettisia toimenpiteitä koskien romanien koulutusta, työllisyyttä, asumista ja elinympäristöä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, peruspalveluita,
syrjintää ja moniperusteista syrjintää sekä yhdenvertaisuussuunnittelua ja -seurantaa, romaniyhteisöä voimaannuttavaa osallisuustoimintaa ja
järjestöyhteistyötä.

o

MAARO- ohjelmien laatimisessa huomioidaan uudet sote- uudistuksessa muodostetut palvelurakenteet, maakuntien ja kuntien väliset yhdyspinnat sekä
kuntien keskeinen rooli sivistyspalveluiden ja muiden palveluiden tuottajina.

o

Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat tukevat ja koordinoivat maakunnallisten romaniohjelmien laatimista,
toimeenpanoa ja seurantaa yhteistyössä useamman toimialueensa maakunnan kanssa.

Väliaikaishallinnon aikana 31.12.2018
mennessä toteutettavat toimet - toimenpidelista
o
o
o

Alueellisten yhteistyön koordinaatio ja toteuttaminen
Alueellisen yhteistyön rakenteen ja toimintatapojen määritys
Yhdyspintapalveluiden järjestäminen

o
o

Yhteistyökumppaneiden (maakunta, kunta jne.) kanssa

o

Tavoitteena on, että jokaiselle MAARO- ohjelmalle asetetaan osana yleistä indikaattoriseurantaa maakunnalliset ja/tai kunnalliset seurantaindikaattorit.

Edistetään romaniväestön osallisuutta huolehtimalla romaniedustajien nimeämisestä yleisiin maakunnallisiin, alueellisiin, paikallisiin ja muihin
edustuksellisiin toimielimiin kuten vanhusneuvostoihin ja nuorisovaltuustoihin.

Käynnistämisvaiheen aikana vuonna 2019
toteutettavat toimet - toimenpidelista
o

Alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien vastuumaakunnat osoittavat säädetyn mukaisesti sen käyttöön
työtekijäresurssit, toimintamäärärahat sekä muut tarvittavat resurssit jotka mahdollistavat virka- ja neuvottelukuntatyön
useamman maakunnan ja kuntien yhteisenä koordinaatiotahona huomioiden alueen romaniväestön määrän ja
alueellisen jakautumisen.

o

Aktivoidaan romaneja osallistumaan oman alueensa poliittiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan lisäämällä sellaista
tiedotusta ja koulutusta joka parantaa tietoisuutta siitä mikä on romanien oman osallisuuden merkitys romaneja
koskevalle päätöksenteolle.

o

Alueellinen romaniasiain neuvottelukunta järjestää ajankohtaisia asioita ja romanipoliittista vaikuttamista koskevia kuulemis tilaisuuksia eri kunnissa ja eri puolilla maakuntaa.

o

Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat tukevat maakunnallisten MAARO-ohjelmien suunnittelua ja kehittämistä sekä
niiden toimeenpanon seurantaa.

o

Paikallisromanityöryhmät laativat vuosi- ja/tai toimintakausikohtaiset toimintasuunnitelmat ja seuraavat niiden
toimeenpanoa vuosittain.

o

Osallisuus
o

Tehostetaan jo kehitettyjen osallistavien menetelmien hyödyntämistä järjestö- ja paikallisromanityössä romaneja osallistavan palvelumuotoilun tarpeisiin esim. kokemusasiantuntijoiden käyttö.

o

Haastetaan paikallisromani-työryhmätoiminnan ja romanijärjestötyön kautta eri alojen palvelujärjestöjä mukaan
romanityöhön eri puolilla Suomea.

o
o

Lisätään romanijärjestöjen liittymistä ja integroitumista järjestökentän eri kattojärjestöihin.
Turvataan romanien osallisuus romaniyhteisöä koskevissa asioissa maakuntahallitusten päättävien toimielinten
päätöksenteossa esimerkiksi kuulemismenettelyllä.
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