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Valtakunnallinen Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) edistää romaniväestön tasavertaisia

yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä

elinolosuhteita. RONK toimii Suomessa romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyö- ja 

asiantuntijaelimenä sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä. 

Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat (AlueRonk) työskentelevät viranomaisten ja romaniväestön

poikkihallinnollisina yhteistyöeliminä. Toiminnan tavoitteena on kehittää romanien asemaa alueellisella

ja paikallisella tasolla sekä osallistaa romaneja heitä koskevaan päätöksentekoon. Alueelliset

neuvottelukunnat pyrkivät myös edistämään yhdenvertaisuutta ja torjumaan romaneihin kohdistuvaa

syrjintää. Neuvottelukuntien toiminta ja asema perustuu valtioneuvoston asetuksiin (VNA 1019/2003 ja 

VNA 1350/2009).

Suomen romanipolitiikan
rakenteet



Paikallisromanityöryhmät (PRT) ovat kunnanhallituksen nimeämiä

toimikuntia, joiden työskentelyn tarkoituksena on lisätä romanien

osallisuutta, aktiivisuutta sekä yhdenvertaisuutta ja näin kehittää

paikallisen romaniväestön mahdollisuuksia osallistua omien elinolojensa

parantamiseen.

Työryhmien tärkeimpiä tavoitteita ovat romanien kohtaamien

ennakkoluulojen ja stereotypioiden poistaminen ja aktiivinen

tiedottaminen romaneihin liittyvistä kysymyksistä.

Romanityöryhmien päämääränä on edistää kulttuurien välistä

vuorovaikutusta sekä luoda uutta toimintakulttuuria ja kumppanuuksia

paikallistasolla. Paikallisromanityöryhmissä romanitoimijat, kaupungin ja 

kunnan edustajat tekevät yhteistyötä romanikysymysten esille

nostamiseksi, jotta romaneihin liittyvät kysymykset otettaisiin huomioon

yhteiskunnan eri alueilla.

Paikallisromanityöryhmät (PRT) 

Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-11202692
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MAARO-ohjelma
• Opas on laadittu, koska kansallista toimenpideohjelmaa täydentämään tarvitaan lisää

paikallisia ja maakunnallisia romaniasiain toimenpideohjelmia (nk. MAARO-ohjelmia)

• MAARO-ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet johdetaan ROMPO2:sta. Ne heijastavat

kuitenkin myös kunkin alueen romaniväestön toiveita ja tarpeita sekä olemassa olevaa

palvelurakennetta

• MAARO-ohjelmien laatiminen ja toimeenpano vahvistaa alueellisesti ja paikallisesti

romanien ja heitä edustavien järjestöjen kuulemista sekä avaa romaneille uusia

paikallistason vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevissa asioissa

• Pysyvät hallinnolliset rakenteet kuten maakunnallinen aluehallinto ja alueelliset

romaniasiain neuvottelukunnat, ovat yhdessä toimivan kansalaisjärjestökentän ja 

erilaisten hanketoimijoiden kanssa avainasemassa MAARO-ohjelmien kehittämisessä



Työryhmän jäsenet ja tietoa työryhmän toiminnasta

Kajaanin kaupungin MAARO-ohjelmaa luotsaa
Kajaanin paikallisromanityöryhmä

Valitaan 
toimintalinjat ja 

toimenpiteet 

Työnjako ja 
aikataulutus

Vuosittainen 
seuranta ja 
raportointi



Toteutunut

Värien merkitys

Toteutunut, jatkuu, kesken

Ei toteutunut



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Tiedotetaan oppivelvollisuusiän pidentymisestä romaniperheille paikallistyöryhmän 2021-2022

Jaetaan tietoa OPH:n valtakunnallisen varhaiskasvatus- ja 
esiopetusselvityksen vaiheista ja tuloksista

AlueRONK ja paikallistyöryhmä 2020-2022

Kannustetaan ja tuetaan romanilasten kielellisen tietoisuuden ja 
perheiden lukuharrastuksen lisäämistä. 

Varhaiskasvatus, perusopetus ja 
paikallistyöryhmä

2021-2022

Levitetään tietoa romaneja koskevista oppimateriaaleista peruskouluille 
ja toiselle asteelle.

Paikallistyöryhmä 2020-2021

Huomioidaan romanien koulutuskysymykset opetus ja 
kasvatushenkilöstön täydennyskoulutuksissa sekä romanioppilaiden 
vanhemmille järjestetään koulutuksellinen vanhempainilta

AlueRONK, OPH, paikallistyöryhmä, 
oppilaitokset

2020

Romanilasten ja -nuorten ohjaaminen, tukeminen ja kannustaminen 
koulupolun nivelvaiheissa.

paikallistyöryhmä, oppilaitokset 2020-2022

Toimintalinja 1: 
Romanien 
koulutukseen 
osallistumisen 
vahvistaminen 
kaikissa 
koulutusmuodoissa 
ja kaikilla 
koulutustasoilla



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Tiedotetaan romaniväestöä työllisyyden kuntakokeilusta kaupungin 
nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä henkilökohtaisissa 
kohtaamisissa ja ryhmätoiminnoissa. 

Paikallistyöryhmä AlueRONK, 
Kainuun TYP

2021-2022

Tuetaan romanien siirtymistä koulutuksesta työelämään. Paikallistyöryhmä,
koulutustoimijat, työllisyystoimijat, 
hanketoimijat (Elämää varten –
hanke)

2020-2022

Lisätään työnantajien tietoisuutta romanikulttuurista Paikallisromanityöryhmä, 
hanketoimijat (Elämää varten –
hanke)

2020-2022

Tiedotetaan syrjinnän vaikutuksista romanien työllistymiseen ja 
erilaisista keinoista puuttua työsyrjintään

Oikeusministeriö, 
Paikallistyöryhmä, paikalliset 
työllisyystoimijat, hanketoimijat 
(RomForum -hanke)

2020-2022

Perusopetuksessa ja toisella asteella opiskelevia romaninuoria tuetaan  
Kajaanin kaupungin kesätyösetelien avulla.

Kajaanin kaupunki, nuorisotoimi, 
paikallistyöryhmä

2020-2022

Tiedotetaan alueen työvoimatoimijoita valtakunnallisista romaneista 
koskevista selvityksistä ja tutkimuksista. 

Paikallisromanityöryhmä, 
AlueRONK

2020-2022

Toimintalinja 2: 
Ammatillisen 
osaamisen, 
työllisyyden, 
yrittäjyyden ja 
työmarkkinoille 
integroitumisen 
edistäminen



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Romanivähemmistö huomioidaan entistä paremmin Kajaanin kaupungin 
tasa-arvo – ja yhdenvertaisuussuunnittelussa.

AlueRONK, kaupungin 
keskushallinto, paikallistyöryhmä, 
Kajaanin kaupungin osallisuuden, 
yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
ohjausryhmä (tark)

2020-2022

Tuetaan rikos- ja päihdetaustaisten romanien parissa tehtävää 
ohjaustyötä.

Hanketoimijat (Elämää varten –
hanke)

2020-2021

Tiedotetaan lainsäädännön mukaisista ja kulttuuriset piirteet 
huomioivista menettelyistä asukasvalinnoissa ja asumisneuvonnassa. 

Kajaanin Pietari Oy,
ARA (asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus. paikallistyöryhmä

2020-2022

Lisätään romaniväestön tietoutta syrjinnän eri muodoista, erityisesti 
moniperusteisesta syrjinnästä.  

Paikallistyöryhmä, AlueRONK, 
Oikeusministeriö, hanketoimijat 
(Elämää varten ja RomForum -
hankkeet)

2020-2022

Kuullaan paikallista romaniväestöä heidän kokemuksistaan ja 
käsityksistään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-kysymyksissä

Paikallistyöryhmä, Hanketoimijat 
(RomForum -hanke), kaupungin 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus 
ohjausryhmä

2020-2022

Toimintalinja 3: 
Romaniväestön 
yhdenvertaisen 
kohtelun ja 
palvelujen käytön 
ja niiden 
vaikuttavuuden 
edistäminen 
peruspalveluissa 
sekä asumisessa 



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Perehdytään romanikielen kansalliseen elvytysohjelmaan sen 
valmistuttua ja toimeenpannaan sen kuntia koskevia vastuita 

OPH, AlueRONK, paikallistyöryhmä 2021-2022

Kartoitetaan paikallisen romaniväestön toiveet ja tarpeen kielipesä –
tyyppiselle toiminnalle ja toteuttamistavalle. 

Paikallistyöryhmä 2020

Järjestetään romanikielen oman äidinkielen opetusta Paikallistyöryhmä 2020-2021

Järjestetään romanikielenopettajien täydennyskoulutusta OPH, AlueRONK 2020-2022

Toimintalinja 4:
Romanikielen, 
taiteen ja -
kulttuurin 
säilymisen ja 
kehittymisen 
tukeminen



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Kutsutaan säännöllisesti romanilapset ja –nuoret vanhempineen 
yhteisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin 

Paikallistyöryhmä, Hanketoimijat 
(RomForum -hanke)

2020-2022

Etsitään uusia toimintamalleja romanien osallisuuden vahvistamiseen 
foorum-teatterimenetelmän keinoin.

Hanketoimijat (RomForum –hanke),
Kainuun opisto, paikallistyöryhmä

2021-2022

Kannustetaan romaninuoria mukaan vapaa-ajan harrastustoimintaan 
(esim. Avartti-toiminta) 

Paikallistyöryhmä, Kajaanin 
nuorisopalvelut

2020-2022

Toimintalinja 5: 
Romaniväestön 
voimaannuttaminen 
ja osallisuuden 
vahvistaminen



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Lisätään paikallismediassa sellaisia ohjelmasisältöjä, jotka tuovat esille 
hyviä esimerkkejä  ja vahvistavat positiivista kuvaa romaneista sekä 
tarkastelevat monipuolisesti romanikulttuuria kokonaisuudessaan.

Paikallismedia, paikallistyöryhmä 2020-2022

Kajaanin kaupungin tiedotuksessa huomioidaan romaniväestö  (esim. 
näkyvyys verkkosivulla ja kaupungin tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelmassa):

Paikallistyöryhmä, Kajaanin 
kaupungin viestintä- ja 
markkinointi tiimi

2020-2022

Tiedotetaan ajankohtaisista asioista sosiaalisessa mediassa paikallisia 
romaneja ja viranomaisia omilla viestintäkanavilla.

Paikallistyöryhmä 2020-2022

Toimintalinja 6:
Tiedotus, viestintä ja 
media romanien 
integraation 
edistäjänä



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Kehitetään paikallistyöryhmän toimintaa tutustumalla muiden alueiden 
romanityöhön.

Paikallistyöryhmä 2020-2022

Kartoitetaan tarvetta ja rahoitus mahdollisuuksia uusille 
romanihankkeille

Kainuun opisto, Paikallistyöryhmä 2021-2022

Ylläpidetään ja vahvistetaan yhteistyöverkostoja romanikentän eri 
toimijoiden kanssa (STM,OPH, OM, THL, AVI:t + paikalliset toimijat)

Paikallistyöryhmä, AlueRONK 2020-2022

Romaniyhdistyksen perustaminen Paikallinen romaniyhteisö, 
paikallistyöryhmä

2021-2022

Toimintalinja 7: 
Alueellisen ja 
paikallisen 
romanityön 
kehittäminen



Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Eteneminen

Kansainvälinen verkostoituminen, yhteistyö Euroopan neuvoston 
kansainvälisen romaninaisten verkoston (Irwin Penjalipe) kanssa.

STM, RONK, A-RONK, 
paikallistyöryhmä

2020-2022

Kartoitetaan tarvetta ja rahoitus mahdollisuuksia uusille 
romanihankkeille –romaninaiset, kansainvälinen yhteistyö

STM, RONK, A-RONK, 
paikallistyöryhmä

2021-2022

Toimintalinja 8: 
Kansainvälinen 
romanityö



Yhteystiedot


