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Sosiaali- ja terveysministeriö     

Romaniasiain neuvottelukunta    

 

 

KEVÄT 2022 

 
Romaniasiain neuvottelukunnan kevätkauden työt käynnistyivät tammikuun toisella viikolla koro-

nan edelleen määrittäessä ensimmäisten kuukausien ajan fyysisten kanssakäymisten määrän ja työ-

tavat.  

 

Kevään 2022 alussa saatiin valmiiksi Rompo2 seurantaraportti. Kevätkaudella pidettiin kymmeniä 

Rompo3 valmistamiseen liittyviä kokouksia eri kokoonpanoilla sekä työ- ja asiantuntijaryhmiä eri 

toimialueilta. Ohjelma valmistuu aikataulun mukaisesti syksyn aikana. 

 

Kansainvälistä romanipäivää 8.4. vietettiin perinteiden mukaisesti liputuksen kera. Ulkoministeriö 

oli valaistu kansainvälisen romanilipun väreillä. 

 

Romanilasten hyvinvointia ja oikeuksia koskevan selvityksen tekeminen alkoi keväällä Lapsiasia-

valtuutetun toimiston toimesta. Selvitys valmistuu syksyn 2022 aikana. 

 

Keväällä käynnistyi myös oikeusministeriön toimeksiantona Owal Group Oy:n toteuttama vihapu-

hetta ja häirintää koskeva seurantaselvitys. 

 

Juuri ennen kesälomille lähtöä valittiin Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan 

(VANE) ja RONKin yhteinen korkeakouluharjoittelija, joka aloittaa kolmen kuukauden harjoitte-

lunsa syyskuussa 2022. 

 

 

 

NOSTOJA 

 

RONK ja Työvaliokunta – kokoukset 

LIEPO (AVI/STM) – kokoukset ja suunnittelutyö 

 

Ronkin sekä työvaliokunnan kokouksia, kumpiakin, pidettiin kolme kevään aikana. Neuvottelukun-

ta piti kevään viimeisen kokouksensa hybridinä Valtioneuvoston linnassa. Kokouksiin osallistui 

jäsenistön lisäksi myös nuorempia romanitoimijoita. 

 

Liepon (aronkien sihteerit/AVIen suunnittelijat) kokouksia pidettiin 7, näiden lisäksi pidettiin useita 

sekä sähköisiä että puhelinpalavereja eri kokoonpanoilla. Valmisteilla oleva Romanipoliittinen oh-

jelma lisäsi kokoustamisen tarvetta. 

 

 

Kansainväliset asiat (EU, EN, ETYJ, YK) 

 

Kansainväliset asiat ovat osa Romaniasiain neuvottelukunnan työtä. Olemme valtionhallinnossam-

me osana isompaa eurooppalaista kokonaisuutta, jossa käsitellään koko Euroopan romanien ja mui-

den vähemmistöjen yhdenvertaisuutta, osallisuutta, syrjintää koskevia teemoja ja muita yhteisiä 

aiheita (koulutus, työllisyys, asuminen, perusoikeudet). Ne ovat tärkeitä asioita hallinnon, järjestö-
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kentän, romaninaisten ja -nuorten näkökulmista ja myös siksi, että vaihdamme kokemuksia ja tietoa 

keskenämme. Sosiaali- ja terveysministeriö on suomalaisen romanipolitiikan vastuuministeriö. 

 

 EU: NRCP kyselylomake 

 EU: National Roma Contact Points (NRCP) Meeting (verkossa) 

 EU: RCM (Roma Civil Monitor) haastattelu Suomen osalta (STM/RONK) 

 Euroopan neuvosto: Civil Society: Working with the Council of Europe, SOSTE:ssa, Hki 

 Euroopan neuvosto: 5th ADI-ROM meeting, Strasbourg (hybrid) 

 

 

Yhteistyö/Verkostot/Suhdetoiminta/Vaikuttamistyö 

 

Yhteistyön tekeminen eri tahojen ja verkostojen kanssa on viikoittain tapahtuvaa perustoimintaa, 

tässä joitakin niistä. 

 

 Romako-hanke, DIAK 

 Tarinoita lapsuudesta –kirjahanke 

 Keskustelutilaisuus romaniverkoston kanssa (verkossa) UM:n Kansalaisyhteiskunnan  

kuulemistilaisuutta varten 

 Romakon kampanjatiimin tapaaminen, DIAK 

 Kajaanin romanityö, Suomen romaniyhdistys, SRY:n toimistossa, Hki 

 Elävän perinnön työpaja: yhteisöt, Museovirasto (verkossa) 

 Ihmisoikeuskeskuksen 10-vuotisjuhla sekä perus- ja ihmisoikeustoimijoita koskevan selvi-

tyksen julkistamistilaisuus Pikkuparlamentissa, Hki 

 OM, romaninuoret: Opetusministeri Li Anderssonin tapaaminen 

 Antisemitismin torjunta Suomessa ja Euroopassa, Pikkuparlamentti  

 HDL, Ihmisoikeuskeskus: Vähemmistöt sodan jaloissa (verkossa) 

 UKRAINA: Romaniverkoston ja avustusjärjestöjen tilannekatsaukset verkossa (3) 

 

 

Asiantuntija- ja ohjausryhmätyöskentely, kuulemiset, lausunnot 

 

 OM: Syrjinnän seurannan asiantuntijaryhmä 

 OM: Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma 

 OM & STM: Sateenkaariyhteistyöverkosto 

 OM: Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskuksen suunnittelutyöpaja 

 OM: Osaavat-hanke 

 OM: Pyöreän pöydän keskustelu romaneita koskevasta tiedonkeruusta Suomessa 

 

 STM: Lapsistrategian osallisuuskampanjan raadin jäsenyys 

 STM: Lasten ideoiden työryhmä 

 UM: Kansalaisyhteiskunnan kuulemistilaisuus Suomen tavoitteista ja painopisteistä YK:n 

ihmisoikeusneuvostossa Suomen jäsenyyskaudella 2022-2024 

 

 THL: Turvakotien saavutettavuus romaninaisille 

 THL: Verkkokurssi antirasismista ammattilaisille –hanke  

 THL, YVV, OM, STM, Kuntaliitto, L-S AVI 

Webinaari: Yhdenvertaisuussuunnitelma ja romanit – työkaluja suunnitteluun 
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 OPH: Romanien koulutusta tukeva ohjausryhmä vuosille 2022–2025 

 Romano Missio ry: Elämää sukupolvien takaa -hankkeen ohjausryhmä 

 Eduskunta: Kuuleminen. Perustuslakivaliokunta  

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021 

 Eduskunta: Kuuleminen. Työelämä- ja Tasa-arvovaliokunta, Yhdenvertaisuusvaltuutetun 

kertomus eduskunnalle 2022  

 

Kurssit/koulutukset 

 

Pääsihteeri osallistui keväällä yhdelle kurssille 

 Asiantuntijana mediassa –valmennus 

 

 UM: Koulutustilaisuus Suomen Romaninuorten Verkostolle (SRNV)  

Miten ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon valvontaan YK:ssa ja EN:ssa voi osallistua 

ja vaikuttaa siinä? (verkossa) 

 

 

Media/Viestintä – Podcastit, haastattelut, blogit 

 

Jäsenistön ja verkostojen informoiminen on osa näkyvää ja osallistavaa pääsihteerin työtä. Sähkö-

posteilla on tavoitettu kaikki Suomessa olevat romanijärjestöt säännöllisesti pääosin kotimaan asi-

oiden osalta, mutta myös kansainvälisiin asioihin kuten koulutuksiin ja keskustelutilaisuuksiin liit-

tyen osittain suomeksi käännettynä.  

 

Kevään 2022 aikana pääsihteeri koosti myös kolme tiedotuspakettia Ukrainan romaniväestön tilan-

teesta romaniverkostolle ja toimijoille. 

  

Valtakunnallisen median kanssa (printti, verkko, radio, televisio ja sosiaalinen media) tehtiin myös 

jonkin verran yhteistyötä. 

 

Pääsihteeri vastaa romani.fi sivuston sisällön tuottamisesta ja editoinnista kuten myös neuvottelu-

kunnan sosiaalisen median tilien sisällöistä. 

 
Twitter: @ronkstm Avattu 4/2016, seuraajia 1100. (Keväällä 2021 seuraajia oli 900) 

LinkedIn: STM/Romaniasiain neuvottelukunta RONK Avattu uudelleen 6/2020, seuraajia 62. (Keväällä 2021 seuraajia oli 17) 

Instagram: @romaniasiain_neuvottelukunta Avattu 6/2020, seuraajia 858 (Keväällä 2021 seuraajia oli 470) 

 

 

 TIEDOTE: 11.3.2022 Suomen romanit ovat huolissaan Ukrainan romanien tilanteesta 

 BLOGI: Kansainvälinen romanipäivä yhdistää romanit yli rajojen 

 

 Podcast: Ilmastokriisilinja/ Romanien asema + ympäristöoikeudenmukaisuus 

 Podcast-sarja: EU:n perusoikeuksia ja niiden toteutumista eri väestöryhmien osalta 

 

 

Henkilöstö 

 

Janette Grönfors, erityisasiantuntija, pääsihteeri 

 
Janette Grönfors 27.7.2022 

https://romani.fi/-/tiedote-11.3.2022-suomen-romanit-ovat-huolissaan-ukrainan-romanien-tilanteesta
https://romani.fi/-/kansainvalinen-romanipaiva-yhdistaa-romanit-yli-rajojen

