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Romaniasiain neuvottelukunta

Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edis-

tää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia

osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosi-

aalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita. Se toimii

Suomessa romanien ja viranomaisten välisenä yh-

teistyö- ja asiantuntijaelimenä. Valtioneuvosto aset-

ti ensimmäisen Romaniasiain neuvottelukunnan

vuonna 1989. Neuvottelukunta aloitti toimintansa

vuonna 1956 Mustalaisasiain neuvottelukuntana.

Neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministe-

riön yhteydessä.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi

vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukuntaan kuuluu pu-

heenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 16

muuta jäsentä. Puolet neuvottelukunnan jäsenistä

edustaa romaniväestöä. Muut jäsenet edustavat so-

siaali- ja terveysministeriön, ulkoasiainministeriön,

sisäasiainministeriön, opetusministeriön, työminis-

teriön,  ympäristöministeriön ja Suomen Kuntalii-

ton hallinnonaloja. Neuvottelukunnalla on kokopäi-

vätoiminen pääsihteeri ja osastosihteeri. Pääsihteeri

valmistelee   neuvottelukunnan työtä ja toimeenpa-

nee neuvottelukunnan päätöksiä. Neuvottelukunnan

puheenjohtajana toimii varatuomari, kansanedustaja

(1983–2003) Gunnar Jansson.

Neuvottelukunta kokoontuu vuosittain 8–10 ker-

taa. Työjaosto valmistelee neuvottelukunnan ko-

kouksissa esille tulevia asioita. Neuvottelukunta jär-

jestää vuosittain valtakunnallista seminaareja, joihin

kutsutaan sekä viranomaisia että romaniväestön



edustajia. Seminaarit liittyvät neuvottelukunnan vuo-

sittaisissa toimintasuunnitelmissa oleviin ajankohtai-

siin kehittämisteemoihin. Neuvottelukunnalla on pit-

kät perinteet pohjoismaisesta yhteistyöstä, jota ilmen-

tävät Ruotsin kanssa vuorovuosin pidettävät yhteis-

pohjoismaiset seminaarit.

Romaniasiain neuvottelukunnan tehtävänä on

■ seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallis-

tumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehi-

tystä tasa-arvon edistämiseksi

■ tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön talou-

dellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivis-

tyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä

romaniväestön työllistymisen edistämiseksi

■ toimia syrjinnän poistamiseksi

■ edistää romanin kielen ja kulttuurin vahvistu-

mista

■ osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväli-

seen yhteistyöhön romanien olosuhteiden paran-

tamiseksi

■ antaa lausuntoja romanien asemasta muille viran-

omaisille ja järjestöille sekä asiantuntijalausuntoja

esim. Suomen kansainvälisten sopimusten rapor-

tointiin.



Toiminnalliset tavoitteet 2002–2004

Toimikaudella 2002–2004 neuvottelukunnan toimin-

nan painopisteitä ovat mm. asunto- ja koulutusasiat,

työllisyys ja tiedottaminen sekä valtakunnallisen ja

alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien yhteis-

työn kehittäminen. Koulutusasioissa painopistealueet

ovat varhaiskasvatuksessa ja aikuiskoulutuksessa.

Neuvottelukunta toimii aktiivisesti romaniväestön

työsyrjinnän ehkäisemiseksi ja työllisyyden paranta-

miseksi. Yhteistyön kehittäminen valtakunnallisen ja

alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien välillä

tukee alueellista vaikuttamista ja romanien osallistu-

mista yhteiskunnalliseen toimintaan. Neuvottelukun-

nan toimikauden kokonaistavoitteena on syrjinnän

ehkäisy ja poistaminen.

Neuvottelukunta on avannut omat kotisivut:

www.romani.fi. Sivujen tarkoituksena on toimia kat-

tavana romaniasioiden tietopakettina ja edistää roma-

nikulttuurin tuntemusta.

Yhteistyö ja vaikuttaminen

Neuvottelukunta on vaikuttanut Suomen lainsäädän-

nön ja hallinnon kehittämiseen romaneja koskevissa

asioissa. Neuvottelukunnan aloitteesta perustettiin

Romaniväestön koulutusyksikkö Opetushallitukseen.

Syksyllä 2000 asetettiin työryhmä pohtimaan roma-

niasiain hallinnon kehittämistarpeita. Vuonna 2000



■

perustuslakiin lisättiin romanien oikeus omaan kieleen

ja kulttuuriin.

Neuvottelukunnan työn painopiste on kotimaan

toiminnassa. Kansainvälinen yhteistyö ja siihen liitty-

vät asiat ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosina

neuvottelukunnan työssä. Ihmisoikeuksia, vähemmis-

töjä ja syrjintää koskevan kansainvälisen ja kotimai-

sen lainsäädännön kehittyminen tuo uusia tehtäviä.

Romaniasiain neuvottelukunta tekee tiivistä yhteistyö-

tä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteistyöta-

hojen kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja ovat esimerkiksi

alueelliset neuvottelukunnat ja työministeriön yhtey-

dessä toimiva vähemmistövaltuutettu. Neuvottelukun-

ta seuraa tiiviisti yleiseurooppalaisen romanifoorumin

(European Roma Forum ERF) perustamista, joka on

Presidentti Tarja Halosen aloite. Romanit toimivat

foorumissa itse aktiivisesti asemansa ja elinolosuhtei-

densa parantamiseksi.
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