
 

YK:n vammaisten oikeuksien sopimus takaa vammaisille ihmisoikeudet ja 
perusvapaudet 
 
 
YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen voimaantulo 10.6.2016 oli historiallinen hetki vammaisten 
ihmisten elämässä Suomessa.  YK:n vuonna 2006 hyväksymä ja Suomen 2007 allekirjoittama 
sopimus (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) ja siihen liittyvä 
lisäpöytäkirja ovat ratifioinnin ja voimaantulon jälkeen oikeudellisesti velvoittava. Sopimus antaa 
uusia työkaluja vammaisten oikeuksien edistämiseen. 
 
Sopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille ihmisille kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet 
yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti sekä edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia. 
Itsemääräämisoikeus, syrjimättömyys, esteettömyys ja saavutettavuus sekä osallisuus ovat sopimuksen 
keskeisiä periaatteita.  
 
YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea valvoo kansainvälisesti yleissopimuksen täytäntöönpanoa. 
Komitealle raportoidaan säännöllisesti. Suomi on hyväksynyt myös valinnaisen pöytäkirjan, jolla 
mahdollistetaan yksittäisten ihmisten ja henkilöryhmien oikeus tehdä komitealle valituksia sopimuksen 
mukaisten oikeuksien loukkauksista. 
 
Kansallinen itsenäinen ja riippumaton ihmisoikeusinstituutio edistää, suojelee ja seuraa sopimuksen 
täytäntöönpanoa. Instituution muodostavat Ihmisoikeuskeskus, ihmisoikeusvaltuuskunta sekä eduskunnan 
oikeusasiamies. Instituutio myös suojelee vammaisia henkilöitä sopimuksessa mainittujen oikeuksien 
loukkauksilta.   
 
Sopimus korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. Se edellyttää myös vammaisten ihmisten ja 
heidän järjestöjensä mukanaoloa kaikessa päätöksenteossa. Ei mitään meistä ilman meitä -periaate on 
vahvana sopimuksessa. Vammaisten ihmisten osallisuus on otettava huomioon niin asioita valmisteltaessa 
kuin niistä päätettäessä. 
 
Sopimus kattaa kaikki elämänalueet lapsuudesta vanhuuteen. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat 
perusoikeuksia. Vammaisilla ihmisillä on oikeus opetukseen, koulutukseen ja työhön sekä kommunikointiin ja 
tiedonsaantiin. Heillä on oikeus parisuhteeseen, perheeseen ja lasten hankkimiseen. Heillä on myös oikeus 
valita missä ja kenen kanssa asua, eikä heidän tarvitse käyttää vain tiettyjä asumisjärjestelyjä. Vammaisilla 
ihmisillä on oikeus kotirauhaan ja yksityisyyden suojaan. Heillä on oikeus terveyteen ja kuntoutukseen, 
riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan. 
 
YK:n vammaisten sopimuksen voimaantulo vaikuttaa myös asenteisiin – vammaisten oikeudet tulee ottaa 
vakavasti huomioon. Seuraavan kahden vuoden aikana kerätään aineistoa, jotta voidaan raportoida 
komitealle sopimuksen toteutumisesta Suomessa.  
 
Suomen CP-liitto ry pitää YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen voimaantuloa merkittävänä 
paaluna vammaisten oikeuksien tunnustamisessa ja vahvistumisessa. Sopimuksen tunnetuksi 
tekeminen on nyt tärkeää. Vammaisten ihmisten aktivoituminen osallistumaan omien asioidensa 
asiantuntijana paikalliseen ja valtakunnalliseen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon on erittäin 
tärkeää sopimuksen toteutumiselle. Ei mitään meistä ilman meitä. 
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