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MÄÄRÄAIKAISRAPORTOINTI YHDISTYNEIDEN KANSAKUNTIEN IHMISOIKEUSSOPIMUKSISTA

Rasismi

ICERD

International Convention on
the Elimination of All Forms

of Racial Discrimination

Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)
 Suomen osalta voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).

 Täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

 Raportointivelvollisuus (9 artikla): joka toinen vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

 Suomen 23. raportti annettiin 23.12.2015 (CERD/C/FIN/23) ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa 24.4.–12.5.2017.

 Komitean viimeisimmät Suomea koskeva loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).

 Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 2.5.2018 (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1).
Komitea vastasi kirjeellä 30.8.2018.

 Suomen yhdistetyn 24.–26. raportin määräaika on 13.8.2021.

TSS-oikeudet

ICESCR

International Covenant on
Economic, Social and

Cultural Rights

Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
 Suomen osalta voimaan 3.1.1976 (SopS 6/1976).

 Täytäntöönpanoa valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea.

 Raportointivelvollisuus (16 ja 17 artiklat): komitean vahvistaman ohjelman mukaisesti, käytännössä joka viides vuosi.

 Suomen 7. raportti yksinkertaistetussa raportointimenettelyssä annettiin 2.4.2020 (E/C.12/FIN/7). Raportti käsiteltiin
virtuaalisesti komitean 69. istunnossa 17.-19.2.2021.

 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.3.2021 (E/C.12/FIN/CO/7).
Loppupäätelmien kappaleiden 7, 9 ja 28 täytäntöönpanosta on raportoitava 5.3.2023.

 Komitea ilmoittaa Suomen 8. raportin määräajan.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx
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KP-oikeudet

ICCPR

International Covenant on
Civil and Political Rights

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
 Suomen osalta voimaan 23.3.1976 (SopS 7 ja 8/1976).

 Täytäntöönpanoa valvoo ihmisoikeuskomitea.

 Raportointivelvollisuus (40 artikla): komitean määrittämänä ajankohtana, käytännössä joka neljäs vuosi.

 Suomi raportoi 6. valvontakierroksen loppupäätelmien (CCPR/C/FIN/CO/6) kappaleiden 10, 11 ja 16
täytäntöönpanosta 23.6.2014 (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.1), 1.5.2015 (CCPR/C/FIN/CO/6/Add.2) ja 11.4.2016
(CCPR/C/FIN/CO/6/Add.3).

 Suomen 7. raportti yksinkertaistetussa raportointimenettelyssä annettiin 2.4.2020 (CCPR/C/FIN/7). Raportti käsiteltiin
virtuaalisesti komitean 131. istunnossa 2.-4.3.2021.

 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.3.2021 (CCPR/C/FIN/CO/7).
Loppupäätelmien kappaleiden 15, 19 ja 43 täytäntöönpanosta on raportoitava 26.3.2023.

 Komitea lähettää yksinkertaistetun raportointimenettelyn mukaisen kysymyslistan 8. raportin laatimista varten vuonna
2027. Suomen 8. raportin määräaika on vuonna 2028. Raportti käsitellään vuonna 2029.

Naisten syrjintä

CEDAW

Convention on the
Elimination of All Forms of

Discrimination against
Women

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)
 Suomen osalta voimaan 4.10.1986 (SopS 67 ja 68/1986).

 Täytäntöönpanoa valvoo naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea.

 Raportointivelvollisuus (18 artikla): vähintään joka neljäs vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.

 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 28.2.2014 (CEDAW/C/FIN/CO/7).

 Suomi raportoi loppupäätelmien 19 kappaleen (a), (b), (d), (e), (f), (g) ja (h) kohtien täytäntöönpanosta 29.2.2016
(CEDAW/C/FIN/CO/7/Add.1).

 Suomen 8. raportti annettiin 22.12.2020 (CEDAW/C/FIN/8). Raportti odottaa käsittelyään.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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Kidutus ja muu kielletty
kohtelu tai rangaistus

CAT

Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman
or Degrading Treatment or

Punishment

Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus
(1984)
 Suomen osalta voimaan 29.9.1989 (SopS 59 ja 60/1989).

 Täytäntöönpanoa valvoo kidutuksen vastainen komitea.

 Raportointivelvollisuus (19 artikla): joka neljäs vuosi.

 Suomen 7. raportti annettiin 6.7.2015 (CAT/C/FIN/7) ja käsiteltiin komitean 59. istunnossa 7.11.–7.12.2016.

 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 29.11.2016 (CAT/C/FIN/CO/7).

 Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 15, 17(d) ja 18 täytäntöönpanosta 5.12.2017 (CAT/C/FIN/CO/7/Add.).
Komitea vastasi kirjeellä 20.8.2018.

 Suomen 8. raportti yksinkertaistetussa raportointimenettelyssä annettiin 3.12.2020 (CAT/C/FIN/8). Raportti odottaa
käsittelyään.

Lapsen oikeudet

CRC

Convention on the Rights of
the Child

Yleissopimus lapsen oikeuksista (1989)
 Suomen osalta voimaan 20.7.1991 (SopS 59 ja 60/1991).

 Täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea.

 Raportointivelvollisuus (44 artikla): joka viides vuosi.

 Suomen 4. raportti annettiin 25.11.2008 (CRC/C/FIN/4) ja se käsiteltiin komitean 57. istunnossa 30.5.-17.6.2011.

 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 17.6.2011 (CRC/C/FIN/CO/4).

 Suomen yhdistetty 5. ja 6. raportti annettiin 26.7.2019 (CRC/C/FIN/5-6). Raportti käsitellään komitean 91. istunnossa
12.-30.9.2022.

Lasten osallistumista aseellisiin selkkauksiin koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)
 Suomen osalta voimaan 10.5.2002 (SopS 30 ja 31/2002).

 Raportointivelvollisuus (8 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta
voimaantulosta ja sen jälkeen raportointi tarvittaessa yleissopimuksen määräaikaisraportin yhteydessä.

 Pöytäkirjasta raportoitiin erillisellä raportilla (CRC/C/OPAC/FIN/1) kesäkuussa 2004 ja komitean Suomea koskevat
loppupäätelmät hyväksyttiin 30.9.2005 (CRC/C/OPAC/FIN/CO/1).

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cat/pages/catindex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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 Jatkossa pöytäkirjan täytäntöönpanosta raportoidaan tarvittaessa osana yleissopimuksesta annettavaa
määräaikaisraporttia.

 Pöytäkirjasta on raportoitu osana Suomen yhdistettyä 5. ja 6. raporttia (CRC/C/FIN/5-6), joka annettiin 26.7.2019.
Raportti käsitellään komitean 91. istunnossa 12.-30.9.2022.

Lasten myyntiä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiaa koskeva valinnainen pöytäkirja (2000)
 Suomen osalta voimaan 1.7.2012 (SopS 40 ja 41/2012).

 Raportointivelvollisuus (12 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua pöytäkirjan kansallisesta
voimaantulosta.

 Jatkossa pöytäkirjan täytäntöönpanosta raportoidaan tarvittaessa osana yleissopimuksesta annettavaa
määräaikaisraporttia.

 Suomen ensimmäinen raportti annettiin 18.6.2020 (CRC/C/OPSC/FIN/1). Raportti käsitellään komitean 91.
istunnossa 12.-30.9.2022.

Vammaisten henkilöiden
oikeudet

CRPD

Convention on the Rights of
Persons with Disabilities

Yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006)
 Suomen osalta voimaan 10.6.2016 (SopS 26 ja 27/2016).

 Täytäntöönpanoa valvoo vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea.

 Raportointivelvollisuus (35 artikla): ensimmäinen raportti kahden vuoden kuluttua yleissopimuksen kansallisesta
voimaantulosta ja sen jälkeen vähintään neljän vuoden välein.

 Suomen ensimmäinen raportti annettiin 9.8.2019 (CRPD/C/FIN/1). Raportti odottaa käsittelyään.

Perusraportti

Common Core Document

Perusraportti YK:n sopimusvalvontaelimille
 Perusraportti on kaikille sopimusvalvontaelimille yhteinen raportti, joka sisältää tiedot muun muassa valtion

hallintorakenteesta, tuomioistuinlaitoksesta ja oikeusjärjestelmästä, perustuslaista ja ihmisoikeuksien kannalta keskeisestä
lainsäädännöstä, väestöstä sekä ihmisoikeuksien suojelun ja niiden edistämisen puitteista. Perusraportissa esitetään myös
keskeistä tilastotietoa. Perusraporttia voidaan tarvittaessa päivittää.

 Ensimmäinen perusraportti annettiin 28.2.1997 (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2).

 Toinen perusraportti annettiin 17.3.2020 (HRI/CORE/FIN/2020).

http://ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=HRI%2fCORE%2fFIN%2f2020&Lang=en
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MÄÄRÄAIKAISRAPORTOINTI EUROOPAN NEUVOSTON IHMISOIKEUSSOPIMUKSISTA

Alueelliset kielet ja
vähemmistökielet

ECRML

European Charter for
Regional and Minority

Languages

Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja (1992)
 Suomen osalta voimaan 1.3.1998 (SopS 23/1998).

 Täytäntöönpanoa valvoo asiantuntijakomitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

 Raportointivelvollisuus (15 artikla): vuonna 2018 hyväksytyllä ministerikomitean päätöksellä uudistetun
raportointimenettelyn mukaisesti joka viides vuosi (CM/Del/Dec(2018)1330/10.4e).

 Suomen viides raportti annettiin 17.11.2017 (MIN-LANG (2017) PR 7).

 Asiantuntijakomitean maavierailu oli 5.-8.2.2018. Suomen kommentit komitean luottamuksellisesta raportista (Opinion)
annettiin 28.6.2018.

 Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 3.10.2018 (CM/RecChL(2018)5).

 Välittömiä toimenpiteitä edellyttävien suositusten täytäntöönpanosta annettiin raportti 4.3.2020 (MIN-LANG (2020)
IRIA 2). Komitean lisäkysymyksiin vastattiin 7.9.2020. Komitea antoi arvion em. suositusten täytäntöönpanosta
16.10.2020 (MIN-LANG (2020) 12).

 Suomen kuudennen raportin määräaika on 1.3.2023.

Kansalliset vähemmistöt

FCNM

Framework Convention for
the Protection of National

Minorities

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (1995)
 Suomen osalta voimaan 1.2.1998 (SopS 1 ja 2/1998).

 Täytäntöönpanoa valvoo neuvoa-antava komitea yhdessä ministerikomitean kanssa.

 Raportointivelvollisuus (25 artikla): joka viides vuosi ja ministerikomitean pyynnöstä.

 Suomen viides määräaikaisraportti annettiin 1.2.2019 (ACFC/SR/V(2019)004).

 Neuvoa-antavan komitean viidennen valvontakierroksen maavierailu Suomeen oli 18.-22.3.2019. Suomen kommentit
komitean luottamuksellisesta raportista (Opinion) annettiin 18.4.2019. Suomen kommentit julkaistavaksi viidenteen
raporttiin toimitettiin 17.10.2019 (GVT/COM/V(2019)001). Komitean raportti (Opinion) julkaistiin 31.10.2019
(ACFC/OP/V(2019)001).

 Ministerikomitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 12.2.2020 (CM/ResCMN(2020)1).

https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/home
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/home
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/home
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Del/Dec(2018)1330/10.4e
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
http://www.coe.int/en/web/minorities/home
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 Suomen 6. raportin määräaika on 1.3.2023.

Sosiaaliset oikeudet

Revised ESC

Revised European Social
Charter

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (1996)
 Suomen osalta voimaan 1.8.2002 (SopS 78 ja 80/2002).

 Täytäntöönpanoa valvoo Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea yhdessä hallitusten välinen komitean ja
ministerikomitean kanssa.

 Raportointivelvollisuus vuosittain 31.10. mennessä.

 Raportoinnissa peruskirjan artiklat on jaettu neljään temaattiseen ryhmään: (1) lapset, perheet ja maahanmuuttajat; (2)
työoikeudet; (3) terveys, sosiaaliturva ja -suojelu; (4) työllisyys, valmennus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet. Vuosittain
raportoidaan yhden ryhmän artikloista, jolloin jokainen artikla tulee raportoiduksi neljän vuoden välein. Komitea
keventää raportointia pyytämällä yksinkertaistettuja raportteja järjestökantelujen täytäntöönpanosta.

 Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea hyväksyy suositukset kustakin temaattisista artiklaryhmästä neljän vuoden
välein.

 Suomen 15. raportti (yksinkertaistettu raportti järjestökantelujen täytäntöönpanosta) annettiin 20.12.2019
(RAP/RCha/FIN/15(2020)) ja 16. raportti (yksinkertaistettu raportti järjestökantelujen täytäntöönpanosta) annettiin
22.12.2020 (RAP/RCha/FIN/16(2021)).

 Suomen 17. raportin määräaika on 31.10.2021.

 Suomi ei ole ratifioinut uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan 3 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 4 artiklan 1 ja 4 kohtaa, 7
artiklan 6 ja 9 kohtaa, 8 artiklan 1, 3 ja 5 kohtaa sekä 19 artiklan 10 kohtaa. EN:n ministerikomitean 11.12.2002 antaman
päätöksen mukaisesti Euroopan sosiaalisen peruskirjan ei-hyväksyttyjen sopimusmääräysten tilannetta tulee
valtiokohtaisesti tarkastella viiden vuoden väliajoin ratifioimispäivämäärästä. Peruskirjan C artiklan (osa IV, 22 artiklan)
mukainen Suomea koskeva seurantakokous järjestettiin Helsingissä vuonna 2007. Suomi raportoi kesäkuussa 2012 toisen
kerran, tällä kertaa kirjallisesti, ei-hyväksytyistä sopimusmääräyksistä. Suomea koskeva toinen seurantakokous järjestettiin
Helsingissä kesäkuussa 2017. Seuraava ei-hyväksyttyjen sopimusmääräysten tarkastelu on vuonna 2022.

Ihmiskaupan vastaiset
toimet

Convention on Action
against Trafficking in

Human Beings

Yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005)
 Suomen osalta voimaan 1.9.2012 (SopS 43 ja 44/2012).

 Täytäntöönpanoa valvoo ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmä (GRETA) yhdessä yleissopimuksen
osapuolten komitean kanssa.

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/default_en.asp
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 Raportointivelvollisuus (38 artikla): ihmiskaupan vastaisen asiantuntijaryhmän GRETAn asettamin määräajoin.
Raportointi kyselyn muodossa.

 Suomen vastaukset (raportti) toisen valvontakierroksen kyselyyn annettiin 5.2.2018 (GRETA(2018)2). GRETAn
maavierailu oli 11.–15.6.2018.

 Vastaukset GRETAn lisäkysymyksiin toimitettiin 21.9.2018. Kommentit GRETAn luottamukselliseen
raporttiluonnokseen toimitettiin 19.2.2019. Hallituksen julkaistavat kommentit GRETAn lopullisesta raportista
annettiin 15.5.2019. GRETAn toinen raportti julkaistiin 5.6.2019 (GRETA(2019)06).

 Osapuolten komitean Suomea koskevat loppupäätelmät ja suositukset hyväksyttiin 18.10.2019 (CP/Rec(2019)05).

 Raportti välittömiä toimenpiteitä koskevien suositusten täytäntöönpanosta annettiin 16.10.2020 (CP(2020)09).

 GRETAn temaattiseen verkko- ja teknologiavälitteistä ihmiskauppaa koskevaan kyselyyn vastattiin 19.5.2021.

 Kolmannen valvontakierroksen kysely lähetetään toukokuussa 2022. Kyselyyn vastaamisen eli kolmannen raportin
määräaika on lokakuussa 2022. GRETA tekee maavierailun tammi-maaliskuussa 2023.

Lapsen oikeudet

Lanzaroten sopimus

Council of Europe
Convention on the

Protection of Children
against Sexual Exploitation

and Sexual Abuse

Lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan tehty Euroopan neuvoston
yleissopimus (2007)
 Suomen osalta voimaan 1.10.2011 (SopS 87 ja 88/2011).

 Täytäntöönpanoa valvoo sopijapuolten komitea, ns. Lanzarote-komitea.

 Sopijapuolten komitean säännöissä määrätään sopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta arviointimenettelystä: 1)
Arviointi tapahtuu kyselyn muodossa temaattisiin kierroksiin jaetussa menettelyssä ja Lanzarote-komitean määräämässä
ajassa. 2) Lisäksi yleissopimuksen voimaantulon jälkeen kunkin sopijapuolen on vastattava yleiskyselyyn ja ilmoitettava
jatkossa olennaisista muutoksista vastauksiin.

 Suomi vastasi 1. kierroksen kyselyyn ja yleiskyselyyn 10.3.2014, 15.4.2014 ja 21.5.2014 (T-ES(2014)GEN-FI ja T-
ES(2014)THE-FI). Lanzarote-komitea hyväksyi kaikkia sopijapuolia koskevan ensimmäisen kierroksen raportin
suosituksineen 4.12.2015.

 Lanzarote-komitea hyväksyi kaikkia sopijapuolia koskevan 1. kierroksen toisen raportin suosituksineen 31.1.2018.

 Suomi vastasi Lanzarote-komitean kiireellisen valvontakierroksen (pakolaiskriisin vaikutukselle altistuneiden lasten
suojeleminen seksuaalisesta riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan) kyselyyn 30.9.2016, 7.10.2016 ja 23.11.2016
(T-ES(2016)RFG-FIN-rev2).

http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
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 Lanzarote-komitea hyväksyi kaikkia sopijapuolia koskevan kiireellisen valvontakierroksen raportin suosituksineen
3.3.2017. Suomi raportoi em. raportin keskeisimpien suositusten täytäntöönpanosta 1.6.2018. Suomi raportoi
kymmenen harkintaa ”consider” edellyttävän suosituksen täytäntöönpanosta 20.12.2019. Tietoja päivitettiin 10.9.2020.

 Suomi vastasi 2. valvontakierroksen kyselyyn (T-ES(2017)04_en final) 10.11.2017, ja sen jälkeen vastausta on
täydennetty 13.10.2020. 2. valvontakierroksen täytäntöönpanoraportin (T-ES(2020)22 rev.1) käsittely on vielä kesken.

Naisiin kohdistuva väkivalta

Convention on Preventing
and Combating Violence

against Women and
Domestic Violence

Yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (2011)
 Suomen osalta voimaan 1.8.2015 (SopS 52 ja 53/2015).

 Täytäntöönpanoa valvoo naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO)
yhdessä yleissopimuksen osapuolten komitean kanssa.

 Raportointivelvollisuus (68 artikla): naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmän
(GREVIO) asettamin määräajoin.

 Suomen vastaukset ensimmäisen valvontakierroksen kyselyyn annettiin 3.5.2018.

 GREVIOn maavierailu oli 1.-5.10.2018.

 Vastaukset GREVIOn lisäkysymyksiin toimitettiin 2.11. ja 12.11.2018. Hallituksen kommentit GREVIOn
luottamuksellisesta raporttiluonnoksesta annettiin 23.4.2019. Hallituksen julkaistavat kommentit GREVIOn
hyväksymästä raportista annettiin 28.6.2019 (GREVIO/Inf(2019)13).

 GREVIOn ensimmäinen Suomea koskeva raportti julkaistiin 2.9.2019 (GREVIO/Inf(2019)9). Osapuolten komitean
Suomea koskeva suositus julkaistiin 4.2.2020 (IC-CP/Inf(2020)3).

 Osapuolten komitean suosituksen täytäntöönpanosta annettavan raportin määräaika on 30.1.2023.

MÄÄRÄAIKAISRAPORTOINTI MUILLE YK:N JA EN:N IHMISOIKEUSMEKANISMEILLE

Euroopan rasismin ja
suvaitsemattomuuden

vastainen komissio

ECRI

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio
 Maakohtainen valvonta viiden vuoden välein. Tarkastelun kohteena olevalta valtiolta pyydetään kirjallisia tietoja. Lisäksi

ECRI tekee maavierailun.

 ECRI laatii maakohtaisen raportin, jossa on päätelmiä ja suosituksia.

 Neljännen valvontakierroksen maavierailu Suomeen oli 27.2.–2.3.2012.

http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention
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European Commission
against Racism and

Intolerance

 ECRI:n viimeisin Suomea koskeva neljäs raportti hyväksyttiin 21.3.2013 (CRI(2013)19).

 Suomi vastasi neljännen kierroksen suositusten täytäntöönpanoa koskevaan kyselyyn 12.10.2015. ECRI julkaisi
päätelmänsä suositusten täytäntöönpanosta 7.6.2016 (CRI(2016)22).

 Vastaukset ECRI:n lisätietopyyntöön viidennen valvontakierroksen yleisteemoista ja Suomelle osoitetusta
erityisteemasta annettiin 17.4.2018.

 ECRI:n viidennen valvontakierroksen maavierailu oli 10.–14.9.2018.

 ECRI hyväksyi Suomea koskevan viidennen raporttinsa 18.6.2019 (CRI(2019)38). Suomella ei ollut kommentteja
julkaistavaksi raportin liitteenä. ECRI:n viides Suomea koskeva raportti julkaistiin 10.9.2019.

 Viidennen valvontakierroksen väliseurantaan nostettujen suositusten seurantaraportin määräaika on 1.9.2021.

YK:n ihmisoikeusneuvoston
yleismaailmallinen

määräaikaistarkastelu

UPR

Universal Periodic Review

YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu
 YK:n kaikkien jäsenvaltioiden vertaistarkastelu ihmisoikeusneuvoston päättämän kierron mukaisesti. Toinen

tarkastelukierros vuosina 2012–2016. Kolmas tarkastelukierros vuosina

 Suomi antoi toisen kansallisen raporttinsa 5.3.2012 (A/HRC/WG.6/13/FIN/1).

 Suomen ihmisoikeustilannetta tarkasteltiin UPR-työryhmässä 23.5.2012 (A/HRC/21/8 ja A/HRC/21/8/Add.1).
Suomea koskevat suositukset hyväksyttiin 19.9.2012 (A/HRC/DEC/21/106).

 Suomi antoi ihmisoikeusneuvostolle vapaaehtoisen välikausiraportin suositusten täytäntöönpanosta 20.6.2014.

 Suomen kolmas kansallinen raportti annettiin 3.2.2017 (A/HRC/WG.6/27/FIN/1).

 Suomen ihmisoikeustilanteen kolmas tarkastelu UPR-työryhmässä oli 3.5.2017 (A/HRC/36/8). Suomen UPR-
tarkastelu hyväksyttiin ihmisoikeusneuvoston 36. istunnossa 21.9.2017.

 Suomen kolmas vapaaehtoinen välikausiraportti annettiin 19.9.2019.

 Suomen neljännen kansallisen raportin alustava määräaika on heinäkuussa 2022.

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

	Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)
	 Suomen osalta voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).
	 Täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.
	 Raportointivelvollisuus (9 artikla): joka toinen vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.
	 Suomen 23. raportti annettiin 23.12.2015 (CERD/C/FIN/23) ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa 24.4.–12.5.2017.
	 Komitean viimeisimmät Suomea koskeva loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).
	 Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 2.5.2018 (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1). Komitea vastasi kirjeellä 30.8.2018.
	Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus (1965)Suomen osalta voimaan 13.8.1970 (SopS 37/1970).Täytäntöönpanoa valvoo rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea.Raportointivelvollisuus (9 artikla): joka toinen vuosi tai komitean määrittämänä ajankohtana.Suomen 23. raportti annettiin 23.12.2015 (CERD/C/FIN/23) ja se käsiteltiin komitean 92. istunnossa 24.4.–12.5.2017.Komitean viimeisimmät Suomea koskeva loppupäätelmät hyväksyttiin 5.5.2017 (CERD/C/FIN/CO/23).Suomi raportoi loppupäätelmien kappaleiden 19 ja 25 täytäntöönpanosta 2.5.2018 (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1). Komitea vastasi kirjeellä 30.8.2018.Suomen yhdistetyn 24.–26. raportin määräaika on 13.8.2021.
	Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
	 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.3.2021 (E/C.12/FIN/CO/7). Loppupäätelmien kappaleiden 7, 9 ja 28 täytäntöönpanosta on raportoitava 5.3.2023.
	Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
	Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
	 Komitean viimeisimmät Suomea koskevat loppupäätelmät hyväksyttiin 5.3.2021 (CCPR/C/FIN/CO/7). Loppupäätelmien kappaleiden 15, 19 ja 43 täytäntöönpanosta on raportoitava 26.3.2023.
	Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (1966)
	Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (1979)
	Kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus (1984)



