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Sex ledamöter deltog i besöket i Finland. Delegationen träffade flera företrädare för det civila 

samhället, närmare bestämt dess organisationer, arbetsmarknadens parter, medier och jurister samt de 

finländska myndigheterna. Syftet med föreliggande rapport är att genuint återspegla och återge det 
civila samhällets synpunkter. 

 

1. Arbetsmarknadsparternas grundläggande rättigheter 

 

Deltagarna ansåg att arbetsmarknadens parter gynnas av en solid ram och en lång tradition av 
trepartsdialog. I det finländska systemet involveras arbetsmarknadens parter och det civila samhällets 

organisationer i lagstiftningsprocessen redan i ett tidigt skede, i form av deltagande i statliga 

arbetsgrupper. Deltagarna menade att det i motsats till vissa andra länder inte finns något ämne som är 

alltför känsligt för att diskuteras inom dessa ramar. Regeringen har alltid involverat arbetsmarknadens 

parter i frågor som rör löner eller arbetsrätt och sociallagstiftning, men också i ståndpunktsdokument 
om EU-frågor. Utöver strukturerade samråd är ministerierna också relativt tillgängliga för mer 

informella utbyten. 

 

Deltagarna förklarade att praxisen med social dialog har förändrats under de senaste åren på så sätt att 

man i allt högre grad frångår kollektivförhandlingar på nationell nivå, och att arbetsmarknadens parter  

fortfarande letar efter en ny förhandlingsmodell. Deltagarna konstaterade att arbetsgivare, särskilt 
inom skogsbruk och teknik, avstår från förhandlingar på nationell eller sektoriell nivå och föredrar 

förhandlingar på företagsnivå för att avpassa dem bättre efter den globala konkurrensen. De finländska 

myndigheterna upplyste om att en trepartsarbetsgrupp som bäst diskuterar framtiden för 

kollektivförhandlingar i landet, men att inga genomgripande åtgärder kan förväntas innan arbets-

marknadens parter kommer överens om en ny modell. 
 

Deltagarna förklarade att ett paket för att stödja sysselsättningen i samband med covid-19 hade 

förhandlats fram i början av krisen. Paketet omfattar aspekter som sysselsättning, sociala förmåner och 

företagsverksamhet. Hälso- och sjukvårdspersonalen utsattes för hårt tryck på grund av pandemin. 

Genom exceptionella åtgärder infördes övertidsarbete och senarelagda semestrar. Efter krisen 
strejkade sjukskötarna för bättre arbetsvillkor. 

 

Arbetsmarknadens parter hade försökt dra lärdom av krisen genom att förbereda verktyg för insatser  

vid eventuella nya kriser med målet att upprätthålla motståndskraften hos företag och arbetstagare 

i sådana lägen. Deras överväganden omfattar även utmaningar som uppstår till följd av tekniska 

förändringar såsom artificiell intelligens. Målet är att på bästa sätt dra nytta av sådana förändringar till 
förmån för livslångt lärande, kompetenshöjning och omskolning snarare än att låta arbetsmarknadens 

parter falla offer för samhällsförändringar. 
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En deltagare förklarade att strejkrätten är väl skyddad och att den nyligen togs i bruk av grupper som 

sjukskötare och lärare med krav om bättre arbetsvillkor. Deltagaren tog emellertid också upp fallet 

med den finländska postens försök att förhindra fackliga åtgärder inom postsektorn genom hot om att 

anlita tillfälligt anställda under strejken. Flera anställda gick miste om lön eftersom att de vägrade 

utbilda dessa tillfälligt anställda, vilket utmynnade i ett mål vid Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna. 

 

Deltagarna förklarade att i jämförelse med de nordiska grannländerna är arbetsmarknaden i Finland 

tydligt könsuppdelad. Endast en mycket försumbar minoritet av sektorerna har nästan lika många 

kvinnor som män i arbete. Landets ihållande löneskillnader mellan kvinnor och män beror i högre grad 
på denna ojämna könsfördelning mellan sektorerna än på individuella skillnader inom företagen. Unga 

yrkespersoners yrkesval påverkas fortfarande starkt av traditionella modeller, där män sällan söker 

karriärer inom områden som betraktas som kvinnliga sektorer. De finländska myndigheterna 

informerade om att det finns ett trepartsprogram om lika lön och en trepartsarbetsgrupp för insyn 

i lönesättningen. Det pågår också forskning och utvärderingar i dessa frågor. 

 
2. Mötes- och föreningsfrihet 

 

Deltagarna var överens om att Finland har ett mycket starkt och diversifierat civilsamhälle, 

organiserat under paraplyorganisationer som respekteras och hörs av myndigheterna. Organisationer 

i det civila samhället kan till exempel ha produktiva möten med polisförvaltningen på ett sätt som 
vissa deltagare menade vore omöjligt i de flesta andra länder. Det civila samhället spelar en viktig 

övervakande och rådgivande roll, som kompletterar verksamheten vid riksdagens justitieombudsmans 

oberoende kansli, vars uppdrag är ganska vittomfattande och inbegriper bl.a. den nationella 

mekanismen för förebyggande av tortyr och uppföljning av konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Justitieombudsmannens rekommendationer om ändring av lagstiftningen 
följs nästan alltid. Den nationella människorättsinstitutionens roll har anförtrotts Människorättscentret, 

som framför allt arbetar med medvetandehöjande åtgärder och kapacitetsuppbyggnad i fråga om 

mänskliga rättigheter. Samråden med organisationer i det civila samhället genomförs på ett smidigt 

och effektivt sätt, även om vissa deltagare ansåg att tidpunkten ibland är vag och att den tidsram som 

avsätts för det civila samhällets deltagande hade förkortats under de senaste åren p.g.a. ändring av en 

av lagberedningsprocesserna. 
 

Deltagarna menade att civilsamhällesorganisationerna i Finland drar nytta av en stark tradition av 

offentlig finansiering från olika nivåer: europeisk, nationell, regional och kommunal nivå. 

Mångfalden av finansieringskällor är en garant för oberoende. Denna struktur är desto mer uppskattad 

eftersom majoriteten av civilsamhällsorganisationerna i Finland är små eller medelstora, vilket 
begränsar deras kapacitet att samla in medel. En deltagare ansåg att det varierar från ett ministerium 

till ett annat hur strikta kraven är i fråga om civilsamhällesorganisationernas redovisning av hur de 

offentliga medlen används, men att redovisningskraven generellt är mycket höga och ibland alltför 

kostsamma i både tids- och utgiftshänseende. 

 
Deltagarna menade också att den stabila situation som den rika tillgången till offentlig finansiering 

erbjuder skulle kunna förändras, och att det är mycket viktigt för organisationerna i det civila 

samhället att reflektera över framtida finansiering. En av utmaningarna är när nya kriser uppstår, t.ex. 

covid-19 och kriget i Ukraina. Detta innebär att medlen kan komma att riktas till andra än de 

sedvanliga mottagarna. En annan utmaning är den planerade reformen av det statliga spelmonopolet,  
som genererar medel som traditionellt har gagnat civilsamhällesorganisationer inom social- och 

hälsovården. Eftersom medlen för närvarande uteslutande kommer från statsbudgeten kan det finnas 

en risk för att finansieringspolitiken ändras i enlighet med den sittande regeringens prioriteringar. 

Dessutom väcker det frågor att staten har möjlighet att överföra tillhandahållandet av vissa tjänster 

från områden som hälso- och sjukvård eller utvecklingssamarbete till det civila samhället. Även om 

sådana överföringar regleras i lag ansåg vissa deltagare att det är viktigt att se till att garantier för 
grundläggande rättigheter och krav på allmännyttiga tjänster inte går förlorade vid överföringen. 

Att anförtro organisationer i det civila samhället att tillhandahålla tjänster skulle också kunna göra det 
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svårare för dem att spela sin roll som väktare. När det gäller avskaffandet av det statliga spel-

monopolet meddelade de finländska myndigheterna att tanken är att fullt ut kompensera 

finansieringsunderskottet via statsbudgeten. En arbetsgrupp hade inrättats för att reflektera över 

framtida finansieringsmodeller, inbegripet hur man kan undvika att prioriteringarna ändras i enlighet 

med de politiska majoriteternas önskemål. 
 

Mötesfriheten ansågs vara väl skyddad och myndigheterna spelar en aktiv roll i att värna om och 

främja den. Trots att skyddet överlag är långtgående upplevde deltagarna att polisen ibland är  rådvill 

inför nya former av aktivism, såsom fredlig olydnad under ledning av klimatdemonstranter. Det gavs 

några exempel på polisingripanden som skulle kunna få beklagliga återverkningar på mötesfriheten. 
Ett fall gällde polisens användning av tårgas för att skingra sittande demonstranter, vilket resulterade 

i åtal mot poliserna. Ett annat fall gällde några tiotal demonstranter som stämdes för grov skadegörelse 

mot offentlig byggnad. När det gäller det förstnämnda fallet ansågs polisens reaktion vara 

oproportionerlig eftersom den riktades mot en fredlig sittstrejk, och det åtal som väcktes mot polisen 

anses kunna förebygga att liknande ingripanden sker i framtiden. En deltagare konstaterade att 

övergrepp av polis är sällsynt, men att det i förekommande fall finns en risk för inkonsekventa 
åtgärder, såsom kraftigare ingripanden mot vissa typer av demonstranter och mer fördragsamhet med 

andra. Mer utbildning i mänskliga rättigheter lyftes fram som ett sätt att ta itu med sådana utmaningar. 

 

Deltagarna var eniga om att de största hoten mot mötesfriheten inte kommer från myndigheterna, 

utan snarare från den växande hatpropagandan från högerextrema grupper, vilken framför allt riktas 
mot progressiva demonstranter såsom klimataktivister, etniska eller sexuella minoriteter och kvinnor. 

I jämförelse med andra länder lever människorättsförsvarare för det mesta i trygghet, men är samtidigt 

allt oftare föremål för hatpropagandan, i synnerhet på nätet, och fallen anmäls nästan aldrig.  

 

3. Yttrandefrihet och pressfrihet 
 

Deltagarna bedömde att pressfriheten är mycket omfattande i Finland. Lagstiftningen erbjuder ett 

gediget skydd, till exempel när det gäller tillgång till handlingar eller respekt för källskydd, och 

rättsliga påföljder är begränsade till allvarliga fall av ärekränkning eller frågor som rör nationell 

säkerhet. 

 
Medielandskapet ansågs vara särskilt dynamiskt med tanke på att folkmängden i Finland är relativt 

låg. TV och radio med public service-uppdrag är helt oberoende och halva befolkningen följer 

sändningarna. Det nationella, lokala och regionala presslandskapet är också driftigt. Finland 

undkommer dock inte den allmänna tendensen till mediekoncentration, eftersom sociala medier har 

fått reklamintäkter på de traditionella mediernas bekostnad. Detta har lett till en liten minskning av det 
redaktionella utbudet på en fri mediemarknad där staten inte ingriper. På det hela taget finns det en 

stark tradition av att läsa tidningar, och många hushåll prenumererar på minst en dagstidning. En av de 

största utmaningarna i fråga om mediefrihet gäller underrepresentationen av minoriteter, såsom 

personer med invandrarbakgrund och den samiska ursprungsbefolkningen. 

 
Opinionsnämnden för massmedier, som består av akademiker, mediearbetare och företrädare för det 

civila samhället, behandlar klagomål från personer som anser att de framställts på ett felaktigt sätt 

i medierna. Deltagarna ansåg att medierna sällan utsätts för direkt inflytande från politiker , även 

om enstaka incidenter har förekommit. Det finns ett fåtal exempel på strategiska rättsprocesser för  att 

hindra offentlig debatt (SLAPP), särskilt mot frilansjournalister, men de är ovanliga. Deltagarna 
nämnde att en journalist – utifrån antagandet att läckta sekretessbelagda uppgifter hade använts – hade 

åtalats för att ha rapporterat om säkerhetsfrågor, men det framkom senare att han endast hade använt 

offentligt tillgängliga uppgifter. En deltagare ansåg att journalisternas granskande roll försvåras av den 

tendens som tog fart under covid-19-krisen, nämligen att politiska beslut fattas på grundval av 

komplexa data eller artificiell intelligens. 
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Deltagarna var eniga om att den största utmaningen när det gäller yttrandefrihet är hatpropaganda . 

Det gavs ett exempel om en politiker som friades av en domstol trots angrepp på homosexualitet med 

Bibeln som grund (det ansågs dock vara positivt att den allmänna åklagaren till följd av detta 

överklagade beslutet). Å andra sidan hade en annan journalist dömts – innan han blev frikänd i högre 

instans – för att ha hånat en politiker i extremhögern. Deltagarna ansåg att hatpropaganda på nätet 
särskilt påverkar kvinnors och minoriteters förutsättningar att delta i offentliga diskussioner och 

framför allt att ställa upp i val. De ansåg att det finns en utbredd brist på kunskap om vad som räknas 

som hatpropaganda, och domstolar har med anledning av några enstaka fall försökt definiera 

begreppet. Rysslands försök att blanda sig i det offentliga livet tar sig uttryck i desinformation på nätet 

under ledning av influerare på sociala medier, som inte missar något tillfälle att sprida falska nyheter  
(covid-19, flyktingar, medlemskap i NATO). När det gäller hatpropaganda uppgav de finländska 

myndigheterna att fenomenet är svårt att ta itu med i ett land med så starka traditioner i fråga om 

yttrandefrihet, all politisk vilja till trots. När det gäller desinformation pekade myndigheterna på 

statistik som visar att landet har lyckats ta itu med desinformation på nätet relativt väl jämfört med 

andra länder. 

 
4. Rätten till icke-diskriminering 

 

Deltagarna förklarade att det finns en god rättslig ram för icke-diskriminering, som framför allt vilar  

på grundlagen, jämställdhetslagen och diskrimineringslagen. Alla myndigheter har en skyldighet att 

främja jämställdhet, särskilt genom att utarbeta en jämställdhetsplan. Vissa deltagare ansåg att denna 
är alltför vag, och att det därför behövs mer fokus på genomförandet. Deltagarna beklagade också att 

diskrimineringsombudsmannen inte får arbeta med arbetsrättsliga frågor, eftersom uppdraget inte 

omfattar sysselsättningsfrågor, och inte heller får ta emot klagomål om privata arbetsgivare. 

De finländska myndigheterna uppgav att diskrimineringslagen är föremål för en partiell översyn med  

utgångspunkt i rekommendationerna från två arbetsgrupper. Dessa omfattar bl.a. åtgärder för att öka 
jämlikhetsutbildningen från tidig ålder och fler möjligheter för diskrimineringsombudsmannen eller 

andra parter som främjar jämlikhet att vända sig till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden utan 

medverkan av den person som har utsatts för diskriminering. 

 

Deltagarna förklarade att det inte finns någon definition av hatbrott och hatpropaganda i lagen, utan 

endast försvårande omständigheter som leder till strängare påföljder. De tillade att ytterst få offer  för  
hatpropaganda eller hatbrott gör polisanmälan, och i de sällsynta fall som anmäls är antalet utredningar 

mycket lågt. De ansåg att hatpropaganda, framför allt mot kvinnor, hbtqi-personer och etniska 

minoriteter, har spridits och legitimerats av högerextrema politiker och anhängare, och att 

yttrandefriheten eller religionsfriheten tas som ursäkt för sådan hatpropaganda. Deltagarna 

förespråkade ökad medvetenhet och kapacitetsuppbyggnad hos personalen inom polis- och 
rättsväsendet för att bättre kunna uppmärksamma offer för hatpropaganda. 

 

Vissa deltagare förklarade att funktionshindrades behov systematiskt beaktas vid stadsplanering och 

byggande, men att detta dock inte alltid förhindrar försumlighet eller ogenomtänkta beslut som leder 

till oavsiktlig utestängning. De beklagade också att integrationen på arbetsmarknaden är låg på grund 
av diskriminering och brist på individanpassat stöd. Barn med funktionsnedsättning – vid sidan av 

andra grupper såsom unga hbtqi-personer – drabbas i högre grad av mobbning i skolan än andra barn.  

De finländska myndigheterna upplyste om att konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning genomförs i nära samarbete med handikapporganisationer. De tillstod att 

diskriminering i arbetslivet är en central fråga, som till stor del är ett resultat av individuella attityder. 
Lagstiftningen innehåller åtgärder för att främja jämlikhet och säkerställa rimliga anpassningsåtgärder, 

och kan förstärkas ytterligare genom genomförandet av EU:s tillgänglighetslag. 

 

En deltagare menade att det trots goda bestämmelser om diskriminering fortfarande förekommer 

strukturell diskriminering i samhället, vilket fortsättningsvis hindrar en fullständig integration av 

invandrare genom arbete. De parallella förfarandena för att få uppehållstillstånd och arbetstillstånd är 
betungande och handläggs ibland på ett inkonsekvent sätt av myndigheterna. Det finns också en 

omotiverad skillnad i behandling mellan ukrainska flyktingar, som beviljas tillfällig vistelse, och andra 



5/6 

grupper av asylsökande. De sistnämnda får inte lika mycket stöd och stöter på dagliga hinder, till 

exempel att inte kunna öppna ett bankkonto. Dessa asylsökande är tvungna att lämna in sin ansökan på 

bestämda platser, såsom gränsövergångar eller polisstationer, i motsats till tidigare praxis som tillät att 

asylansökningar lämnas över hela landet. 

 
Deltagarna förklarade att personer med bakgrund i etniska minoriteter ofta har fastnat i yrken som 

de inte skulle ha valt själva. Dessutom har enkätundersökningar visat att det den etniska bakgrunden 

kan leda till diskriminering på arbetsplatsen. Undersökningar har likaså visat att det förekommer 

etnisk profilering i polisens verksamhet. Den samiska ursprungsbefolkningens rätt till fritt, på förhand 

inhämtat och informerat samtycke har inte genomförts fullt ut. En deltagare förklarade att 
självbestämmanderätt att avsäga sig den religion som tilldelats vid födseln normalt inte är möjligt 

innan myndighetsåldern (18 år) har uppnåtts, vilket innebär begränsningar i fråga om skatter och 

religiös undervisning i skolan. 

Deltagarna menade att effekterna av covid-19 har drabbat kvinnor mer än män. Kvinnor utgör 

merparten av personalen inom sektorer som hälso- och sjukvård. Det angavs också att Finland har en 

av de mest restriktiva abortlagarna i Europa, med skyldighet för dem som begär abort att ange 
motiverade hälsoskäl och att inhämta godkännande av två läkare innan förfarandet inleds. Deltagarna 

bedömde att den jämställdhetsfientliga rörelsen i Finland har vuxit, vilket hindrar kvinnors deltagande 

i det sociala och politiska livet, bland annat i val. Trots det mycket goda samhällsskydd som social- 

och jämställdhetspolitiken erbjöd under covid-19-krisen, medgav de finländska myndigheterna att den 

också har blottlagt långsiktiga utmaningar såsom könssegregering på arbetsmarknaden, våld i hemmet 
och ojämlikhet när det gäller vård i hemmet. När det gäller abort informerade de finländska 

myndigheterna om att det pågår en översyn av 1970 års lag, med avstamp i ett medborgarinitiativ som 

samlade tillräckligt med underskrifter för att frågan skulle föras upp på riksdagens dagordning.  

 

En deltagare påpekade att Finland ännu inte har någon övergripande strategi eller handlingsplan för 
hbtqi-personer. Ett framträdande problem är den mycket låga rapporteringen av hatpropaganda och 

hatbrott mot hbtqi-personer. En annan utmaning gällde transsexuella personer, som måste vara 

infertila och genomgå en psykiatrisk bedömning för att deras könstillhörighet ska bli rättsligt erkänd. 

En deltagare föreslog att en lag skulle antas för att skydda intersexuella barn med målet att vid behov 

tillåta åtgärder med anknytning till deras hälsa, samtidigt som icke-nödvändiga ingrepp kunde 

senareläggas till en tidpunkt då de berörda har självbestämmanderätt och kan välja. De finländska 
myndigheterna tillstod att det finns växande behov och önskemål om en hbtqi-strategi och höll med 

om att det behövs ytterligare åtgärder för att förenkla det rättsliga erkännandet av transpersoner.  
 

5. Rättsstatsprincipen 

 
Deltagarna konstaterade att Finland, som är världsledande när det gäller de globala indikatorerna för  

rättsstatsprincipen, har starka och oberoende domstolar och att den stora majoriteten av 

allmänheten, inklusive näringslivet, hade förtroende för rättsväsendet. 

 

Deltagarna var eniga om att den största utmaningen är att rättsliga förfaranden tar för lång tid, 
särskilt i tvistemål. Domstolsverket inrättades 2020 för att arbeta med detta och andra därmed 

sammanhängande problem, vilka ytterligare förvärrades av den eftersläpning som uppstått till följd av 

covid-19. Med hänvisning till uppgifter som visar att de flesta domare uppger att de är svårt 

överbelastade krävs det mer personalresurser. De finländska myndigheterna höll med om att det 

behövs mer finansiering till personal inom rättsväsendet och påpekade att detta endast kan uppnås 
stegvis på grund av ett ansträngt budgetläge med allt fler utmaningar.  

 

Deltagarna ansåg att kostnaderna för rättsliga förfaranden är ett annat problem som kan ha att göra 

med hur lång tid förfarandena tar. Enligt deltagarna tvekar många att gå till domstol på grund av 

kostnaderna. Medelklassen är till exempel inte tillräckligt förmögen för att ha råd med dyra 

förfaranden, men ligger samtidigt över inkomstgränsen för att få kostnadsfri rättshjälp. De höga 
kostnaderna för rättsliga förfaranden drabbar särskilt personer som utsätts för diskriminering och som 

inte kan anhålla om ekonomisk ersättning från diskrimineringsombudsmannen eller diskriminerings-  
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och jämställdhetsnämnden. Den tid det tar för rättsinstanserna att fatta beslut leder ofta till att den 

tvååriga tidsfristen för att väcka talan om skadestånd i det civilrättsliga systemet överskrids. 

 

Några deltagare förklarade att riksdagens grundlagsutskott är ett mycket viktigt organ för att 

säkerställa kontroller och motvikter, och att utskottet är helt oberoende trots att det är sammansatt av 
riksdagsledamöter. Det spelade till exempel en viktig roll för att säkerställa att de fåtaliga beslut som 

inte har fattats utifrån nödvändiga förfaranden och standarder under covid-19-krisen sågs över. En 

positiv bieffekt av covid-19-krisen är att mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen började 

diskuteras av befolkningen i stort. Detta motsäger dock inte att det behövs ytterligare insatser för att 

öka allmänhetens kunskaper om dessa frågor. Trots en överlag mycket tillfredsställande situation på 
rättsstatsområdet har både de finländska myndigheterna och det civila samhället reflekterat över risken 

för att de antidemokratiska krafterna kunde överta makten. Myndigheterna överväger ett stresstest för  

institutionerna med målet att ta fram konkreta sätt att skydda inte bara rättsstatsprincipen, utan även 

mediefriheten och det demokratiska utrymmet i ett sådant scenario. 

 

Trots att Finland redan ligger bäst till i korruptionsindexen antog myndigheterna 2021 en ny strategi 
för korruptionsbekämpning i syfte att fullfölja ansträngningarna på detta område. Vissa deltagare 

välkomnade denna vaksamhet och ansåg att alla aktörer bör involveras för att strategin ska kunna 

genomföras och övervakas på ett korrekt sätt. Det framkom krav på förbättringar när det gäller 

behovet av att utreda samtliga fall av korruption, även sådana som betraktas som ringa. Det behövs 

också vaksamhet mot risken för korruption när det gäller företag inom exportsektorn. En deltagare 
menade att lobbyverksamhet fortfarande är oreglerad i landet, men att lagstiftning om detta är på gång, 

bland annat inrättandet av ett öppenhetsregister. Föreskrifter om missbruk av tjänsteställning höll 

också på att utarbetas. 
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