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PERIODISK RAPPORTERING OM FN:S MÄNNISKORÄTTSKONVENTIONER 

Rasism 

CERD 

International Convention on 
the Elimination of All Forms 

of Racial Discrimination 

Internationell konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering (1965) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 13 augusti 1970 (FördrS 37/1970). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 9): vartannat år eller på begäran av kommittén. 

 Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 5 maj 2017 (CERD/C/FIN/CO/23). 

 Finlands kombinerade 24–26 rapport överlämnades till kommittén den 26 augusti 2021 (CERD/C/FIN/24-26). 

 Förenklat rapporteringsförfarande tillämpas inte av kommittén (List of Issues Prior to Reporting – LOIPR). 

 

Ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter 

CESCR 

International Covenant on 
Economic, Social and 

Cultural Rights 

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1966) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 3 januari 1976 (FördrS 6/1976). 

 Rapporteringsskyldigheten (artiklarna 16 ja 17): rapporterna avges etappvis enligt ett program som inrättats av 
kommittén, i praktiken vart femte år. 

 Finland har godkänt förenklat rapporteringsförfarande (List of Issues Prior to Reporting – LOIPR). 

 Finlands sjunde rapport överlämnades till kommittén i enlighet med det förenklade rapporteringsförfarandet den 2 
april 2020 (E/C.12/FIN/7). Rapporten behandlades virtuellt vid kommitténs 69:e session den 17-19 februari 2021. 

 Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 5 mars 2021 (E/C.12/FIN/CO/7). 

 Interimsrapport om genomförandet av kommitténs sammanfattande kommentarer ska överlämnas den 5 mars 2023. 
Detta gäller punkter 7 (företagsverksamhet och mänskliga rättigheter), 9 (tillgång till vaccinationer och läkemedel mot 
COVID-19) och 28 (rätt till social trygghet) i kommentarerna. 

 Kommittén kommer att tillkännage tidsfristen för Finlands åttonde rapport.  

 

 

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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Medborgerliga och politiska 
rättigheter 

CCPR 

International Covenant on 
Civil and Political Rights 

 

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (1966) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 23 mars 1976 (FördrS 7 och 8/1976). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 40): på begäran av kommittén enligt ett program som inrättats av kommittén. 

 Finland har godkänt förenklat rapporteringsförfarande (List of Issues Prior to Reporting – LOIPR). 

 Finlands sjunde rapport överlämnades till kommittén den 2 april 2020 (CCPR/C/FIN/7). 

 Rapporten behandlades virtuellt vid kommitténs 131:a session den 2-4 mars 2021. 

 Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 5 mars 2021 (CCPR/C/FIN/CO/7). 

 Interimsrapport om genomförandet av kommitténs sammanfattande kommentarer ska överlämnas den 26 mars 2023. 
Detta gäller punkter 15, 19 och 43 i kommentarerna. 

 Kommittén sänder frågelistan (LOIPR) för Finlands åttonde rapport år 2027. Rapporten överlämnas 2028 och 
kommer att behandlas 2029. 

 

Diskriminering av kvinnor 

CEDAW 

Convention on the 
Elimination of All Forms of 

Discrimination against 
Women 

 

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (1979) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 4 oktober 1986 (FördrS 67 och 68/1986). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 18): åtminstone vart fjärde år och på begäran av kommittén. 

 Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 28 februari 2014 (CEDAW/C/FIN/CO/7). 

 Finlands åttonde rapport överlämnades till kommittén den 22 december 2020 (CEDAW/C/FIN/8). Rapporten 
inväntar behandling. 

 Finland har godkänt förenklat rapporteringsförfarande (List of Issues Prior to Reporting – LOIPR). 

 

 

 

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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Tortyr 

CAT 

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

Punishment 

 

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (1984) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 29 september 1989 (FördrS 59 och 60/1989). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 19): vart fjärde år och på begäran av kommittén. 

 Finland har godkänt förenklat rapporteringsförfarande (List of Issues Prior to Reporting – LOIPR). 

 Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 29 november 2016 (CAT/C/FIN/CO/7). 

 Finlands åttonde rapport överlämnades till kommittén den 3 december 2020 (CAT/C/FIN/8). Rapporten inväntar 
behandling. 

Barnets rättigheter 

CRC 

Convention on the Rights of 
the Child 

 

Konvention om barnets rättigheter (1989) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 20 juli 1991 (FördrS 59 och 60/1991). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 44): vart femte år. 

 Kommitténs senaste slutsatser om Finland godkändes den 17 juni 2011 (CRC/C/FIN/CO/4). 

 Finlands kombinerade femte och sjätte rapport överlämnades till kommittén den 26 juli 2019 (CRC/C/FIN/5-6). 
Den kommer att behandlas vid kommitténs 91:a session den 12-30 september 2022. 

 
Fakultativt protokoll om barns inblandning i väpnade konflikter (2000) 

 Protokollet trädde i kraft för Finlands del den 10 maj 2002 (FördrS 30 och 31/2002). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 8): den första rapporten ska ges två år efter det att protokollet trätt i kraft och 
sedan vid behov ges ytterligare information om genomförandet i samband med konventionens periodiska rapport. 

 Finlands senaste rapport överlämnades i samband med den kombinerade femte och sjätte rapporten den 26 juli 2019 
(CRC/C/FIN/5-6). Den kommer att behandlas vid kommitténs 91:a session den 12-30 september 2022. 

 

Fakultativt protokoll angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi (2000) 

 Protokollet trädde i kraft för Finlands del den 1 juli 2012 (FördrS 40 och 41/2012). 

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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 Rapporteringsskyldigheten (artikel 12): den första rapporten ska ges två år efter det att protokollet trätt i kraft och 
sedan vid behov ges ytterligare information i samband med konventionens periodiska rapport. 

 Finlands första rapport överlämnades till kommittén den 18 juni 2020 (CRC/C/OPSC/FIN/1). Den kommer att 
behandlas vid kommitténs 91:a session den 12-30 september 2022.  

Personer med 
funktionsnedsättning 

CRPD 

Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities 

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2006) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 10 juni 2016 (FördrS 26 och 27/2016). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 35): den första rapporten två år efter det att konventionen trätt i kraft och därefter 
minst vart fjärde år och på begäran av kommittén. 

 Finlands första rapport överlämnades till kommittén den 9 augusti 2019 (CRPD/C/FIN/1). Rapporten inväntar 
behandling. 

Grundrapport 

Common Core Document 

Grundrapport till FN:s övervakningsorgan för konventioner 

 Finlands första grundrapport överlämnades den 28 februari 1997 (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2). 

 Den andra grundrapporten överlämnades den 17 mars 2020 (HRI/CORE/FIN/2020). 

PERIODISK RAPPORTERING OM EUROPARÅDETS MÄNNISKORÄTTSKONVENTIONER  

Nationella minoriteter 

FCNM 

Framework Convention for 
the Protection of National 

Minorities 

 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (1995) 
 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 1 februari 1998 (FördrS 1 och 2/1998). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 25): periodiskt (i praktiken vart femte år) och på begäran av kommittén. 

 Finlands femte rapport överlämnades till kommittén den 1 februari 2019 (ACFC/SR/V(2019)004). 

 Den rådgivande kommittén besökte Finland i mars 2019. 

 Den rådgivande kommittén offentliggjorde sin femte rapport om tillämpning av ramkonventionen i Finland den 31 
oktober 2019. Ministerkommittén antog rekommendationerna (CM/ResCMN(2020)1) angående Finland vid ett möte 
med ministrarnas ställföreträdare den 12 februari 2020. 

 Tidsfristen för Finlands sjätte rapport är den 1 mars 2023. 

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/CoreDocuments.aspx
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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Minoritetsspråk 

ECRML 

European Charter for 
Regional and Minority 

Languages 
 

Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (1992) 

 Stadgan trädde i kraft för Finlands del den 1 mars 1998 (FördrS 23/1998). 

 Gäller inte Åland. 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 15): vart femte år. 

 Finlands femte rapport överlämnades till kommittén den 17 november 2017 (MIN-LANG (2017) PR 7). 

 Tidsfristen för Finlands sjätte rapport är den 1 mars 2023. 

Sociala rättigheter 

Kommittén för sociala 
rättigheter 

Revised European Social 
Charter 

 

Den reviderade europeiska sociala stadgan (1996) 

 Stadgan trädde i kraft för Finlands del den 1 augusti 2002 (FördrS 78 och 80/2002). 

 Rapporteringsskyldighet senast den 31 oktober varje år. Artiklarna i stadgan är indelade i fyra tematiska grupper. 
Varje år rapporteras det om artiklar från en grupp, varvid det rapporteras om varje artikel vart fjärde år. Kommittén 
har förenklat rapporteringsförfarandet när rapporteringen handlar om verkställighet av kollektiva klagomål. 

 Finlands 16:e rapport överlämnades den 22 december 2020 (RAP/RCha/FIN/16(2021)). 

 Tidsfristen för Finlands 17:e rapport är den 31 december 2021. 

Människohandel 

GRETA 

Convention on Action 
against Trafficking in 

Human Beings 

Europarådets konvention om bekämpande av människohandel (2005) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 1 september 2012 (FördrS 43 och 44/2012). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 38): periodiskt fastställd av expertgruppen för bekämpande av människohandel, 
”GRETA”. 

 Rapporteringen sker på basis av frågor som GRETA skickar till länderna. 

 Finlands andra rapport överlämnades den 5 februari 2018 (GRETA(2018)2). 

 GRETA-expertgruppen besökte Finland i juni 2018.  

 GRETA offentliggjorde sin andra rapport om tillämpningen av konventionen i Finland den 5 juni 2019. Den 18 
oktober 2019 godkändes partskommitténs rekommendation om genomförande av de slutsatser och 
rekommendationer som GRETA hade framfört i sin rapport (CP/Rec(2019)05). 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/
http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/
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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 Rapporten om genomförandet av de rekommendationer som kräver omedelbara åtgärder överlämnades den 16 
oktober 2020 (CP(2020)09). 

 Tidsfristen för Finlands tredje rapport är i oktober 2022. 

 

Barnets rättigheter 

Lanzarote Committee 

Council of Europe 
Convention on the 

Protection of Children 
against Sexual Exploitation 

and Sexual Abuse 
 

Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (2007; 
Lanzarotekonventionen) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 1 oktober 2011 (FördrS 87 och 88/2011). 

 Utvärderingen bygger på ett frågeformulär och utförs enligt ett gemensamt förfarande som är uppdelat i tematiska 
rundor, utvärderingen sker inom den tidsram som fastställts av Lanzarotekommittén. 2) Efter ikraftträdandet av 
konventionen ska varje part dessutom svara på ett allmänt frågeformulär och i framtiden meddela om väsentliga 
förändringar i svaren. 

 I första rundan besvarade Finland frågorna och det allmänna frågeformuläret den 10 mars, 15 april och 21 maj 2014 
(T-ES(2014)GEN-FI och T-ES(2014)THE-FI). Lanzarotekommittén godkände den gemensamma rapporten och 
dess rekommendationer i den första rundan den 4 december 2015. 

 Lanzarotekommittén godkände den andra gemensamma rapporten och dess rekommendationer i den första rundan 
den 31 januari 2018. 

 Finland besvarade frågeformuläret för en brådskande övervakningsrunda, som kommittén genomförde på grund av 
flyktingkrisen och dess inverkan på barn för att skydda sådana barn mot sexuell exploatering och övergrepp. Svaren 
inlämnades den 30 september, 7 oktober och 23 november 2016 (T-ES(2016)RFG-FIN-rev2). Lanzarotekommittén 
godkände den brådskande och gemensamma rapporten och dess rekommendationer den 3 mars 2017. 

 Finland överlämnade sin rapport om genomförandet av de mest centrala rekommendationer i den brådskande 
rapporten den 1 juni 2018. 

 För närvarande pågår den andra övervakningsrundan. Finland har angivit sina svar den 10 november 2017 och 
kompletterat svaren den 13 oktober 2020.  

 

 

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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Våld mot kvinnor 

GREVIO 

Convention on Preventing 
and Combating Violence 

against Women and 
Domestic Violence 

 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (2011; 
Istanbulkonventionen) 

 Konventionen trädde i kraft för Finlands del den 1 augusti 2015 (FördrS 52 och 53/2015). 

 Rapporteringsskyldigheten (artikel 68): Periodiskt fastställd av expertgruppen för våld mot kvinnor och våld mot 
familjer (GREVIO). 

 Rapporteringen bygger på ett frågeformulär. 

 Finlands första, så kallade grundrapport, överlämnades till GREVIO den 3 maj 2018.  

 GREVIO-expertgruppen besökte Finland mellan den 29 september och den 5 oktober 2018. 

 GREVIO offentliggjorde sin första rapport om tillämpningen av konventionen i Finland den 2 september 2019 
(GREVIO/Inf(2019)9). Partskommitténs rekommendation om genomförande av de slutsatser GREVIO hade 
framfört i sin rapport offentliggjordes den 4 februari 2020 (IC-CP/Inf(2020)3). 

 Tidsfristen för rapporten om genomförandet av partskommitténs rekommendationer är den 30 januari 2023. 

PERIODISK RAPPORTERING UNDER ANDRA MEKANISMER I FN OCH EUROPARÅDET  

Rasism 

ECRI 

European Commission 
against Racism and 

Intolerance 
 

Europakommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) 

 Landspecifik övervakning vart femte år. Skriftlig information begärs av den stat som är föremål för övervakningen. 
Dessutom gör ECRI ett landbesök. 

 Svar till ECRIs begäran om information lämnades den 17 april 2018. 

 ECRI avlade ett besök i Finland i september 2018. 

 ECRI offentliggjorde sin femte rapport om Finland den 10 september 2019. 

 En uppföljningsrapport om rekommendationerna under den femte övervakningsrundan överlämnades den 1 
september 2021. 

UPR 

Universal Periodic Review 

FN:s universella periodiska granskning (UPR) 
 FN:s råd för mänskliga rättigheter granskar ungefär vart fjärde år den allmänna situationen beträffande mänskliga 

rättigheter i Finland. 

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
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
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 Finlands tredje nationella rapport överlämnades till rådet den 3 februari 2017 (A/HRC/WG.6/27/FIN/1). 

 En UPR-arbetsgrupp utförde en granskning över människorättssituationen i Finland den 3 maj 2017 
(A/HRC/36/8). Granskningen godkändes i rådets 36:e session den 21 september 2017. 

 Finlands tredje frivilliga interimsrapport överlämnades den 19 september 2019. 

 Preliminär tidsfrist för Finlands fjärde rapport är juni 2022. 

 


