
SUOMEN ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA

(ROMPO 2) 2018 - 2022



ROMANIPOLIITTINEN OHJELMA 1 JA 2 

• Suomen ensimmäinen Romanipoliittinen ohjelma (1 ROMPO) tehtiin vuosille                         

2010 – 2017

• ROMPO 2 on tehty vuosille 2018 - 2022

Ohjelman päätavoite on tukea romanien myönteisesti jatkunutta yhteiskunnallista 

integraatiota sekä kielellisten, kulttuuristen, ja sosiaalisten oikeuksien myönteistä 

kehitystä.

Ohjelman ovat laatineet yhdessä viranomaiset ja romanit. Romaniväestön 

osallistuminen ja sitoutuminen heitä koskevien asioiden eteenpäin viemiseen on 

edellytys sille, että kehittämistyö jatkuu ja onnistuu.

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1477342
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ROMPO 2:N ALUEKUULEMISET

• Aluekuulemiset toteutettiin vuoden 2017 aikana.

• Kuulemisten tarkoitus oli

- Saada kattava kuvaus romaniväestön tarpeista ja osa-alueista, joissa 

vaaditaan kehitystä, sekä konkreettista tietoa missä on menty eteenpäin.

1.Työllisyys

2. Koulutus

3. Syrjintä





ROMPON VISIONA ON, ETTÄ:

• Suomen romanit olisivat lähtökohtaisesti jokaisella elämän osa-alueella 

samalla tasolla kuin pääväestökin esim. koulutuksen, työllisyyden, terveyden 

sekä palvelujen saannissa.

• Ohjelma on suunniteltu/koottu niin että on romaniväestö on keskiössä ja 

toimenpiteissä on otettu huomioon alueellisuus sekä kulttuurilliset erot.

• Ohjelmassa ovat mukana yhdessä romanit sekä eri viranomaiset 

yhteistyöperiaatteella, jossa tärkeää on romaniväestön osallisuus sekä 

yhdessä tekemisen meininki. 



ROMPO 2:N TOIMINTALINJAUKSET

• 1. Koulutukseen osallistumisen vahvistaminen kaikissa koulutusmuodoissa ja 

kaikilla tasoilla

• 2. Ammatillisen osaamisen, työllisyyden, yrittäjyyden ja työmarkkinoille 

integroitumisen edistäminen

• 3. Romaniväestön yhdenvertaisen kohtelun sekä palvelujen käytön ja niiden 

vaikuttavuuden edistäminen peruspalveluissa sekä asumisessa

• 4. Romanikielen, -taiteen ja -kulttuurin säilymisen ja kehittymisen tukeminen



ROMPO 2:N TOIMINTALINJAUKSET

• 5. Romaniväestön voimaannuttaminen ja osallisuuden vahvistaminen (uusi 

toimintalinja)

• 6. Romanien integraation edistäminen tiedotuksen, viestinnän ja median avulla 

(uusi toimintalinja)

• 7. Alueellisen ja paikallisen romanityön kehittäminen

• 8. Kansainvälisen romanityön kehittäminen ja ylläpito



KESKEISENÄ TAVOITTEENA

Uuden romanipoliittisen ohjelman tavoitteena onkin osallistaa ja aktivoida

romaneja paikallisesti sekä alue- ja järjestötasolla omien asioidensa ajamiseen.

Keskeistä on vahvistaa romanien ja romaneja edustavien järjestöjen kuulemista

sekä avata romaneille uusia paikallistason vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään

koskevissa asioissa.

”Käsi kädessä, aluelähtöisesti, voimavarana kulttuuri”



TAVOITTEET

• Suomi kohottaa tulevina vuosina romaniväestön oman osallisuuden

ja aktiivisuuden kautta sekä erilaisin tukitoimin merkittävästi

romaniväestön yleistä ammatillista koulutustasoa

sekä työllisyysastetta.



TAVOITTEET

• Suomi tukee romanikulttuurin kehittämistä ja säilymistä parantamalla

määrätietoisesti romanikielen, -taiteen ja kulttuurin

asemaa niille laadittavien erillisten kehittämis- ja elvytysohjelmien

sekä niiden seurannan kautta.



TAVOITTEET

• Suomi taistelee romanivastaisuutta ja syrjintää sekä vihapuhetta

vastaan näkyvästi romanien oman aktiivisen kansalaisuuden

ja demokratian, laadukkaan faktatiedon ja tiedotuksen

sekä romanikulttuurin omien vahvuuksien kuten taiteen

ja yhteisöllisyyden avulla.



TAVOITTEET

• Suomi hyödyntää romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon

seurannassa monipuolisia raportoinnin ja seurannan välineitä

yhdistäen sekä ulkoisia että sisäisiä arviointimenetelmiä.



TAVOITTEET

• Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen romanityöhön

ja romanien integraatio-ohjelmien seurantaan ja arviointiin

sekä tukee näiden kehittämistä ihmisoikeuslähtöisesti ja kestävän

kehityksen periaatteiden mukaisesti- samansuuntainen

kotimainen ja eurooppalainen romanipolitiikka vahvistavat

toinen toisiaan.



”OLEN ROMANI, OLEN SUOMALAINEN”

• Romanipoliittinen ohjelma on meidän OMA ohjelma

• Ohjelmassa on otettu huomioon tavallinen romani

• Ohjelma on OIVA-työkalu yhdistyksille sekä hankkeille

• Ohjelma yhdistää ja luo hyvän pohjan yhteistyölle

• Keskiössä olet SINÄ



KIITOS !
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