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VALTAKUNNALLISEN ROMANIASIAN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN
VUOSILLE 2017-2019
Valtakunnallista romaniasiain neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen
(1019/2003) 3 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy
31.12.2016.
Asetuksen 1 §:n mukaan valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää romaniväestön yhdenvertaista yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä elinolosuhteita.
Asetuksen 2 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja
näissä asioissa;
2) tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi;
3) edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista;
4) edistää romanin kielen ja kulttuurin vahvistumista;
5) tukea alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien toimintaa; sekä
6) osallistua pohjoismaiseen, eurooppalaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön romanien oikeuksien edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi.

Asetuksen 3 §:n mukaisesti neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
enintään 16 muuta jäsentä. Puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tulee edustaa romaniväestöä. Neuvottelukunnan muista jäsenistä puolet edustaa romaniväestöä. Nämä valitaan merkittävimpien romanijärjestöjen ja alueellisten romaniasiain neuvottelukuntien esityksestä.
Asetuksen mukaan muiden jäsenten tulee edustaa ainakin sosiaali- ja terveysministeriötä, opetusministeriötä, sisäasiainministeriötä, työministeriötä, ulkoasiainministeriötä ja ympäristöministeriötä. Asetuksen mukaan yksi jäsen voidaan nimetä Suomen Kuntaliiton ja yksi jäsen
opetushallituksen esityksestä. Neuvottelukunnassa muilla jäsenillä kuin puheenjohtajalla ei
ole henkilökohtaista varajäsentä.
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Romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja on ollut perinteisesti istuva kansanedustaja,
minkä on katsottu vahvistavan neuvottelukunnan yhteyttä parlamentaariseen päätöksentekoon.
Valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:ssä säädetään alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista. Lisäksi säännöstä on muutettu vuoden 2010 alusta voimaan tulleen aluehallintouudistuksen johdosta (muut. 1350/2009). Asetuksen mukaan alueellinen romaniasiain
neuvottelukunta tulee asettaa kunkin aluehallintoviraston toimialueelle, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Sen tehtävänä on hoitaa alueellaan soveltuvin osin samoja tehtäviä
kuin mistä valtakunnallisen romaniasiain neuvottelukunnan osalta asetuksen 2 §:n 1-4 kohdissa säädetään. Alueellinen neuvottelukunta toimii Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen
ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen toimialueilla. Lounais-Suomen aluehallintoviraston
toimialueelle asetettu neuvottelukunta toimii Lounais-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen
aluehallintovirastojen toimialueilla. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle asetettu neuvottelukunta toimii Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastojen toimialueilla.
Jäsenesitykset on pyydetty seuraavilta valtakunnallisilta romanijärjestöiltä, alueellisilta romaniasiain neuvottelukunnilta sekä viranomais- ja yhteistyötahoilta.
Romano Missio ry
Suomen Romaniyhdistys ry
Elämä ja Valo ry
Suomen Romanifoorumi - Fintiko Romano Forum FRF
Kromana ry
Etelä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Lounais-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta
Sosiaali- ja terveysministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sisäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoasiainministeriö
Ympäristöministeriö
Opetushallitus
Suomen Kuntaliitto
Romanijärjestöjen jäsenesitysten osalta on noudatettu pääosin aikaisemmin omaksuttua linjaa.
Merkittävimpien romanijärjestöjen toimintakenttää ja aktiivisuutta on arvioitu ja merkittävänä
muutoksena aiempaan on pyydetty Suomen Romanifoorumia nimeämään jäsenen neuvottelukuntaan. Suomen Romanifoorumi on noussut valtakunnallisesti merkittäväksi järjestöksi, jonka aktiivinen hanketoiminta puoltaa kattojärjestön osallistumista myös neuvottelukunnan työhön. Uudistuksen tavoitteena on lisätä luottamuksellista ja avointa ja tehokasta vaikuttamistyötä.
Muut järjestöt, joilta jäsenesitystä on pyydetty, ovat aktiivisesti toimivia ja vakiintuneita romanijärjestöjä. Näitä ovat Suomen vanhin valtakunnallinen romanijärjestö Romano Missio
ry, romanien etuja ja asemaa yhteiskunnallisesti edistävä järjestö Suomen Romaniyhdistys ry,
lapsi- ja nuoriso-, kulttuuri- ja hengellistä toimintaa toteuttava Elämä ja Valo ry sekä Kromana
ry, joka on valtakunnallinen romaninaisten järjestö, joka pyrkii edistämään romaninaisten, lasten ja -perheiden hyvinvointia.
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Romaniasiain neuvottelukunnalla on päätoiminen sihteeri. Neuvottelukunnalla voi olla myös
muuta henkilökuntaa.
Tulevana toimikautena Romaniasiain neuvottelukunnan keskeinen tehtävä on neuvottelukunnan uudistamis- ja kehittämistyö sekä osallistuminen lisääntyneeseen kansainväliseen ja EUyhteisyöhön.
Esitys romaniasiain neuvottelukunnan kokoonpanoksi on naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain (206/95) mukainen.
Edellä esitetyn perusteella esitetään, että valtakunnallinen romaniasiain neuvottelukunta asetettaisiin 1.1.2017 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi ehdotuksen mukaisesti.

