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YK:n yleissopimus vammaisten 

henkilöiden oikeuksista (CRPD) ja 

sopimuksen valinnainen pöytäkirja 

(Optional Protocol)

Yleissopimus ei perusta uusia ihmisoikeuksia vammaisille henkilöille vaan 

vahvistaa  jo luotujen ihmisoikeuksien kuulumisen täysimääräisesti myös 

vammaisille.

Sisältää konkreettisia toimenpiteitä, joiden mukaan on laadittu mm. 

yhdenvertaisuuslaki.



”

“Yleissopimuksen tarkoituksena on edistää, 

suojella ja taata kaikille vammaisille 

henkilöille täysimääräisesti ja 

yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja 

perusvapaudet…

1. ARTIKLA: TARKOITUS

Valtion velvollisuus ”edistää, suojella ja taata” ulottuu myös 

yksityisiin toimijoihin



”

“
Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on 

sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, 

älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka 

vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa 
voi estää täysimääräisen ja tehokkaan 

osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti 

muiden kanssa. 
1. ARTIKLA: TARKOITUS

Vammaisuus on muuttuva, riippuen ympäristöstä ja 

yhteiskunnasta. 



Keskeiset 

periaatteet

 Itsemääräämisoikeus

 Osallisuus

 Yhdenvertaisuus

 Esteettömyys



30. Artikla

 5. Osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa

virkistys-, vapaa-ajan-, ja urheilutoimintaan

 a) kannustetaan ja edistetään mahdollisimman

laajaa osallistumista kaikille suunnattuun

toimintaan kaikilla tasoilla

 b) vammaisilla on mahdollisuus järjestää ja 

kehittää vammaisille urheilu- ja virkistystoimintaa

 Asianmukaiset voimavarat, ohjaus ja koulutus

 c) pääsy urheilu- ja virkistyspaikkoihin

 d) vammaisilla lapsilla oikeus yhdenvertaiseen

osallistumiseen

 Mukaan lukien koulujärjestelmässä

 e) vammaiset saavat palvelut urheilutoimintojen

järjestäjiltä

Osallistuminen

kulttuurielämään, 

virkistys- ja vapaa-

ajantoimintaan ja 

urheiluun



Käytännössä

 Valtavirtaistaminen

 Liikuntaa ja urheilua kaikilla

tasoilla

 Esimerkiksi:

 Liikkuja

Harrastelija

Kilpa-urheilija

Huippu-urheilija

a) kannustetaan ja 

edistetään

mahdollisimman

laajaa osallistumista

kaikille suunnattuun

toimintaan kaikilla

tasoilla



Käytännössä
 Vammaisten omille järjestöille

resursseja liikunnan ja urheilun

järjestämiseen

 Liikunnanohjaajan tai muun

alan koulutukseen pääsy

 Muita ohjaajien ja 

valmentajien koulutuksen

järjestäminen ja niihin pääsy

b) vammaisilla on 

mahdollisuus järjestää

ja kehittää vammaisille

urheilu- ja 

virkistystoimintaa



Käytännössä

 Esteettömiä liikuntapaikkoja ja 

liikkumisen ympäristöjä

 Liikkuja, urheilija

 Toimitsija, valmentaja

Yleisö

Henkilökunta

 Saavutettavaa tietoa

mahdollisuuksista

c) pääsy urheilu- ja 

virkistyspaikkoihin



Käytännössä

 Vammaisilla lapsilla oikeus
harrastaa kuten muutkin
lapset

Vammaiset lapset mukaan
olemassa olevaan lapsille
suunnattuun toimintaan

Omia ryhmiä

 Koululiikunta! 

 Esim. ohjausta ja tukea
liikunnanopettajille

d) vammaisilla lapsilla

oikeus

yhdenvertaiseen

osallistumiseen



Käytännössä
 Palvelujen tarjoajien tulee

järjestää pääsy myös

vammaisille

 Esteettömyys ja 

saavutettavuus

 Erityisryhmät ja 

valtavirtaistaminen

Ohjaajien osaaminen

e) vammaiset saavat

palvelut

urheilutoimintojen

järjestäjiltä



Kiitos!

Kysymyksiä?


