
sosiaali - ja terveysminister iö

Valtakunnallinen romaniasiain 
neuvottelukunta (RONK) 
Sosiaali- ja terveysministeriö

Käyntiosoite: Kirkkokatu 14, Helsinki
Postiosoite: Pl 33, 00023 valtioneuvosto
Puhelinnumero: 0295 163 349
sähköposti: ronk@stm.fi 
verkkosivut: www.romani.fi

Alueelliset romaniasiain 
neuvottelukunnat

suomessa toimii valtakunnallisen neuvottelukunnan 
lisäksi neljä alueellista romaniasiain neuvottelukuntaa 
etelä-, lounais-, itä- ja Pohjois-suomen aluehallinto-
virastojen yhteydessä. alueelliset neuvottelukunnat 
työskentelevät viranomaisten ja romaniväestön poik-
kihallinnollisina yhteistyöeliminä. toiminnan tavoittee-
na on kehittää romanien asemaa alueellisella ja paikal-
lisella tasolla sekä osallistaa romaneja heitä koskevaan 
päätöksentekoon. alueelliset neuvottelukunnat pyrki-
vät myös edistämään yhdenver taisuutta ja torjumaan 
romaneihin kohdistuvaa syrjintää. 

neuvottelukuntien toiminta ja asema perustuu valtioneu-
voston asetuksiin (vna 1019/2003 ja vna 1350/2009).
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Valtakunnallinen romaniasiain 
neuvottelukunta (RONK)

romaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää 
romaniväestön tasaver taisia yhteiskunnallisia osallis-
tumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja 
sivistyksellisiä elinolosuhteita. se toimii suomessa ro-
manien ja viranomaisten välisenä yhteistyö- ja asian-
tuntijaelimenä. romaniasiain neuvottelukunta toimii 
sosiaali- ja ter veysministeriön yhteydessä. neuvotte-
lukunta on perustettu vuonna 1956.

valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. neuvottelukuntaan kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muu-
ta jäsentä. Puolet neuvottelukunnan jäsenistä edustaa 
romaniväestöä. muut jäsenet edustavat sosiaali- ja 
ter veysministeriötä, ulkoasiainministeriötä, sisäasiain-
ministeriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä, työ- ja 
elinkeinoministeriötä, ympäristöministeriötä ja ope-
tushallitusta.

neuvottelukunnalla on kokopäivätoiminen pääsihteeri 
ja osa-aikainen osastosihteeri. Pääsihteeri valmistelee 
neuvottelukunnan työtä ja toimeenpanee neuvottelu-
kunnan päätöksiä. neuvottelukunnan puheenjohtaja 
on yleensä istuva kansanedustaja.

neuvottelukunta kokoontuu vuosittain 6-8 ker taa. 
neuvottelukunnan kokouksissa esiin nousevia asioita 
valmistelee työjaosto, johon voidaan nimittää myös 
asiantuntijajäseniä.

neuvottelukunta järjestää vuosittain valtakunnallisia 
seminaareja, joihin kutsutaan sekä viranomaisia että 
romaniväestön edustajia. seminaarit liittyvät ajankoh-
taisiin teemoihin, jotka kirjataan vuosittain neuvotte-
lukunnan toimintasuunnitelmaan. neuvottelukunnalla 
on pitkät perinteet myös pohjoismaisesta ja kansain-
välisestä yhteistyöstä. 

Tehtävät ja toiminta

romaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:
 � seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallis-

tumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehi-
tystä tasa-ar von edistämiseksi sekä antaa viran-
omaisille lausuntoja näissä asioissa; 

 � tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudel-
listen, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellis-
ten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romani-
väestön työllistymisen edistämiseksi; 

 � edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän 
poistamista; 

 � edistää romanikielen ja kulttuurin vahvistumista; 
 � tukea alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien 

toimintaa; 
 � osallistua pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja 

muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien 
oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden paran-
tamiseksi.

vuonna 2009 valmistuneen suomen ensimmäisen 
romanipoliittisen ohjelman tarkoituksena on lisätä 
romanien osallisuutta ja yhdenver taisuutta kaikilla 
elämän osa-alueilla. romanipoliittinen ohjelma on 
voimassa vuoteen 2017 asti ja se muodostaa ke-
hykset romaniasiain neuvottelukunnan toiminnalle. 
neuvottelukunta seuraa ja tukee romanipoliittisen 
ohjelman toimeenpanoa.

neuvottelukunnalla on myös omat kotisivut osoit-
teessa www.romani.fi.

Yhteistyö ja vaikuttaminen

neuvottelukunta vaikuttaa suomen lainsäädännön 
ja hallinnon kehittämiseen romaneja koskevissa asi-
oissa. neuvottelukunnan aloitteesta perustettiin 
vuonna 1994 romaniväestön koulutusr yhmä ope-
tushallitukseen. vuonna 2000 perustuslakiin lisättiin 
maininta romanien oikeudesta ylläpitää ja kehittää 
omaa kieltään ja kulttuuriaan. 

neuvottelukunnan työn painopiste on kotimaan toi-
minnassa. Kansainvälinen yhteistyö ja siihen liittyvät 
asiat ovat kuitenkin merkittävästi lisääntyneet viime 
vuosina neuvottelukunnan työssä. ihmisoikeuksia, 
vähemmistöjä ja syrjintää koskevan kansainvälisen 
ja kotimaisen lainsäädännön kehittyminen tuo neu-
vottelukunnalle uusia tehtäviä.

romaniasiain neuvottelukunta tekee tiiviisti yhteis-
työtä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyö-
tahojen kanssa. neuvottelukunta seuraa euroopan 
neuvoston, eU:n, etyjin ja muiden kansainvälisten 
instituutioiden työskentelyä romanien yhdenver tai-
suuden ja osallisuuden edistämiseksi.


