NEVO TIIJA – UUSI AIKA ja TŠETANES NAAL – KOULUTUSPOLUILLA HANKKEET
Taustatietoa ja keskeisiä lukuja
Diakonia-ammattikorkeakoulu hallinnoi kahta vuonna 2016–2018 toteutettavaa valtakunnallista hanketta,
joiden avulla tuetaan Suomen romanien mahdollisuuksia kouluttautua ja päästä mukaan työelämään.
Hankkeissa edistetään laajemminkin Suomen romanien osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
Työskentely huipentuu Helsingissä 5.11.2018 Romanijuhliin Savoy-teatterissa, jonne odotetaan runsaasti
romaniväestöä, yhteistyökumppaneita, rahoittajien edustajia ja osatoteutuksista vastanneita tahoja
valtakunnallisesti. Tilaisuus on myös hankkeiden loppujulkaisun julkistamistilaisuus (Uskalla, it’s possible.
Romanien sujuvat koulutus- ja työllisyyspolut).

Hankkeiden perustiedot
-

Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeessa madalletaan kynnystä hakeutua koulutukseen ja
vahvistetaan integroitumista yhteiskuntaan. Opettajille ja päättäjille tarjotaan myös tietoa
romanikulttuurista.
Nevo tiija – uusi aika -hanke pureutuu työllisyyteen liittyviin kysymyksiin tarjoten tukea ja ohjausta
työllisyyspoluilla romaneille, yrittäjille, palveluntuottajille, viranomaisille ja päättäjille.
Hankkeiden toteuttama työ on ollut innovatiivista, ja romanikohderyhmää on osallistettu mukaan
lähes kaikissa hankkeen toiminnoissa. Työllisyyttä on edistetty hyödyntäen myös taiteiden ja
kulttuurien työllistävää vaikutusta yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa. Ajatuksia
herättelevä videosarja, viranomais- ja koulukiertueet, laajan osatoteuttajaverkoston kanssa työstetyt
mallinnukset hyvistä käytännöistä sekä merkittävä vaikuttamistyö romanikentällä ovat vain joitain
esimerkkejä hankekokonaisuuden tekemästä työstä.
Esimerkki ”Yrittäjäelämää”-videosta Unelmista totta –videosarjasta:
https://www.youtube.com/watch?v=gOj6JPq70xU&list=PLX8L6VZCYbFK5hVFMZBUVBRMqD1LHfBE
n&index=4)

-

Molempia hankkeita on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto. Kotimainen rahoittajataho Nevo
tiijalla on sosiaali- ja terveysministeriö (STM), ja Tšetanes naalilla Opetus- ja kulttuuriministeriö
(OKM).

Hankkeiden toteuttajaverkosto
Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimissa hankekonsortioissa on mukana lukuisia kuntia, kaupunkeja,
oppilaitoksia ja romanijärjestöjä eri puolilta Suomea, jota kuvataan oheisessa kaaviossa linkin takana:
https://peda.net/diak/romanien-osallisuus/ntjtnhjm

Keskeisiä tunnuslukuja ja hankkeiden tuloksia

Romanien lukumäärä Suomessa (arvio, ei etnistä tilastointia): 10 000-13 000 henkilöä.
Koulutus

Peruskoulusta valmistuu jo noin 80% (Lähde OPH:
https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/suomen_romanien_koulutustaso_ja_koulumyonteisyy
s_nousussa)
Ammattikoulutukseen hakeutuu tietyille aloille romaniväestöä, mutta lukio toisen asteen valintana sekä
jatkokoulutus korkeakoulutus (AMK tai yliopisto) on yhä harvinaista.
Diak ja Tšetanes naal -hanke on pyrkinyt sujuvoittamaan koulutuspolkuja hanketyöllä (tukipajat ja erilaiset
tukimallit osatoteutuspaikkakunnilla) sekä esim. korkeakoulutuksessa aliedustettujen erillishauilla Diakissa
sosiaali- ja terveysalalla (romanit ja maahanmuuttajat).
Työllisyys
Työttömyys romanien keskuudessa on yleistä, ja romanit kokevat kohtaavansa syrjintää työnhaussa
esimerkiksi romaninimen perusteella. Nuoren romaniopiskelijan opintoja voi haitata myös esimerkiksi
vaikeus saada opintoihin pakollisena kuuluvaa työharjoittelupaikkaa.
Hankkeiden toimilla romanien työllisyyttä on edistetty välillisesti monin toimin. Suoria työllistymis- ja
koulutusvaikutuksia voidaan esittää lisäksi ainakin seuraavat (1.9.2018 mennessä):
-

Koulutus/opiskelu
Työllistyneiden kokonaismäärä
josta oppisopimuksia
Yrityksen/toiminimen perustaneita
Työkokeilijat
Mentorointiohjelma - työllisyyttä edistävä

87
144
16
7
22
14

Lisätietoja
-

Projektipäällikkö Mertsi Ärling / Nevo tiija: mertsi.arling@diak.fi, puh. 040 509 2307
Projektipäällikkö Mari Rask / Tšetanes naal: mari.rask@diak.fi, puh. 050 512 8260
Hankeviestinnän asiantuntija Niina Mäenpää: niina.maenpaa@diak.fi, puh. 040 507 6260
www.romanienosallisuus.diak.fi ja www.facebook.com/romanienosallisuus
Hankkeen tulos- ja kampanjasivu, tulossa 31.10.2018: dialogi

