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I. Johdanto

1. Vammaiset henkilöt olivat täysimääräisesti mukana ja päättävässä 

asemassa vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopi-

muksen neuvotteluissa, kehittämisessä ja luonnostelussa. Vam-

maisten henkilöiden kanssa tehdyllä tiiviillä yhteistyöllä ja heidän 

aktiivisella osallistamisellaan vammaisjärjestöjen ja niiden kumppa-

neiden kautta oli positiivinen vaikutus yleissopimuksen laatuun ja 

sen merkityksellisyyteen kyseisten henkilöiden kannalta. Se myös 

osoitti vammaisten henkilöiden voiman, vaikutusvallan ja potentiaa-

lin, minkä tuloksena syntyi uraauurtava ihmisoikeussopimus ja vam-

maisuuden ihmisoikeusmalli. Vammaisten henkilöiden tehokas ja 

merkityksellinen osallistuminen heitä edustavien järjestöjen kautta 

on siis yleissopimuksen keskiössä.

2. Kaikkien aktiivinen ja tietoinen osallistuminen heidän elämäänsä ja 

oikeuksiinsa vaikuttaviin päätöksiin on julkisissa päätöksentekopro-

sesseissa sovellettavien, ihmisoikeuksiin perustuvien periaatteiden 

mukaista,1 ja se takaa hyvän hallinnon ja yhteiskuntavastuun.2

3. Julkiseen elämään osallistumisen periaate on tunnustettu YK:n 

yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 21 artiklassa ja vah-

vistettu YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan 

kansainvälisen yleissopimuksen 25 artiklassa. Osallistuminen pe-

riaatteena ja ihmisoikeutena tunnustetaan myös muissa ihmisoi-

1 YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, Ihmisoikeuksiin pohjautuvien 
köyhyyden vähentämiseen tähtäävien strategioiden periaatteet ja 
ohjeet, kohta 64.

2 A/HRC/31/62, kohta 13
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keussopimuksissa, kuten kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 5 artiklan c kohdassa, 

kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleisso-

pimuksen 7 artiklassa sekä lapsen oikeuksien yleissopimuksen 12 

artiklassa ja 23 artiklan 1 kohdassa. Vammaisten henkilöiden oi-

keuksien yleissopimus tunnustaa osallistumisen sekä yleisenä vel-

voitteena että kaikkia koskevana läpileikkaavana kysymyksenä. Itse 

asiassa se vahvistaa sopimuspuolten velvoitetta neuvotella tiiviisti 

vammaisten henkilöiden kanssa ja osallistaa heitä aktiivisesti (4 ar-

tikla 3 kohta) sekä vammaisten henkilöiden osallistumista valvonta-

prosessiin (33 artikla 3 kohta) osana laajempaa julkiseen elämään 

osallistumisen kokonaisuutta.3 

4. Vammaisia henkilöitä ei usein oteta mukaan neuvotteluihin, 

kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät tai vaikuttavat heidän 

elämäänsä, vaan päätöksiä tehdään edelleen heidän puolestaan. 

Yhteistyö vammaisten henkilöiden kanssa on tunnustettu tärkeäksi 

muutaman viime vuosikymmenen aikana vammaisten oikeuksien 

liikkeen ansiosta, joka vaatii, että vammaisten henkilöiden ihmis-

oikeudet ja asema tunnustetaan kyseisten oikeuksien määrit-

tämisessä. Vammaisten oikeuksien liikkeen filosofiaa ja histo-

riaa kuvastaa motto ”ei mitään meistä ilman meitä”. Liike nojaa 

merkityksellisen osallistumisen periaatteeseen.

5. Vammaiset henkilöt kohtaavat edelleen merkittäviä asenteellisia, 

fyysisiä, oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja viestinnällisiä es-

teitä julkiseen elämään osallistumisessa. Ennen yleissopimuksen 

voimaantuloa kolmannen osapuolen edustajien, kuten vammaisten 

3 Sama, kohta 14.
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puolesta toimivien järjestöjen, näkemykset ohittivat vammaisten 

henkilöiden näkemykset.

6. Vammaisia henkilöitä osallistavat prosessit ja heidän osallistumi-

sensa heitä edustavien järjestöjen kautta neuvotteluihin ja yleisso-

pimuksen luonnosteluun osoittautuivat erinomaiseksi esimerkiksi 

täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen periaatteesta, itsemää-

räämisoikeudesta ja vapaudesta tehdä omat päätöksensä. Sen tu-

loksena kansainvälisessä oikeudessa tunnustetaan nyt yksiselittei-

sesti vammaisten henkilöiden oikeus kaikkiin ihmisoikeuksiin ja 

perusvapauksiin.4

7. Tässä yleiskommentissa komitea pyrkii oikeuskäytäntönsä perus-

teella selventämään sopimuspuolten velvoitteita 4 artiklan 3 kohdan 

ja 33 artiklan 3 kohdan nojalla sekä velvoitteiden toimeenpanoa. 

Komitea toteaa, että sopimuspuolet ovat viime vuosikymmenten 

aikana edistyneet 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan mää-

räysten toimeenpanossa, kuten taloudellisen tai muun tuen myön-

tämisessä vammaisia henkilöitä edustaville järjestöille, mukaan lu-

kien vammaisten henkilöiden osallistumisessa yleissopimuksen 33 

artiklan 2 kohdan mukaisesti määritettyihin riippumattomiin valvon-

takehyksiin sekä valvontaprosesseihin. Lisäksi osa sopimuspuolista 

on tehnyt yhteistyötä vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen 

kanssa valmistellessaan alustavia ja säännöllisiä raportteja komite-

alle 4 artiklan 3 kohdan ja 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4 Sama, kohdat 16–17
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8. 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan tavoitteiden ja hengen ja 

niiden toteutumisen välillä on merkittävä kuilu, jota komitea joutuu 

edelleen tarkkailemaan. Tämä johtuu muun muassa siitä, että vam-

maisten henkilöiden kuuleminen ja heidän osallistumisensa heitä 

edustavien järjestöjen kautta on puutteellista politiikkojen ja ohjel-

mien kehittämisessä ja toimeenpanossa.

9. Sopimuspuolten tulisi tunnustaa vammaisten henkilöiden positiivi-

nen vaikutus päätöksentekoprosesseihin ja heidän osallistumisensa 

välttämättömyys sekä varmistaa vammaisten henkilöiden osallis-

tuminen heitä edustavien järjestöjen kautta kyseisiin prosesseihin 

etenkin siksi, että heillä on todellista kokemusta ja tietoa toimeen-

pantavista oikeuksista. Sopimuspuolten tulisi myös ottaa huomioon 

yleissopimuksen yleisperiaatteet kaikissa sopimuksen toimeenpa-

noon ja valvontaan liittyvissä toimenpiteissä sekä kestävän kehityk-

sen Agenda 2030 -ohjelman ja sen tavoitteiden edistämisessä.
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II. 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artik-
lan 3 kohdan normatiivinen si-
sältö

A.  Vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen määritelmä

10. Vammaisten henkilöiden osallistaminen ja osallistuminen heitä 

edustavien järjestöjen tai vammaisjärjestöjen kautta sisältyy 4 artik-

lan 3 kohtaan ja 33 artiklan 3 kohtaan. Asianmukaisen toimeenpa-

non kannalta on tärkeää, että sopimuspuolet ja asiaankuuluvat si-

dosryhmät määrittävät vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen 

tarkoituksen ja tunnustavat vammaisuuden moninaisuuden.

11. Komitea katsoo, että vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen tu-

lisi perustua ja sitoutua yleissopimuksessa tunnustettuihin periaat-

teisiin ja oikeuksiin ja noudattaa niitä täysimääräisesti. Järjestöjen 

on oltava vammaisten henkilöiden vetämiä, johtamia ja hallinnoi-

mia. Selkeä enemmistö järjestöjen jäsenistä tulisi hankkia vammais-

ten henkilöiden keskuudesta.5 Vammaisia naisia ja lapsia ja HIV:tä/

AIDSia sairastavia henkilöitä edustavat järjestöt ovat vammaisia 

henkilöitä edustavia järjestöjä yleissopimuksen nojalla. Vammaisia 

henkilöitä edustavilla järjestöillä on tiettyjä ominaispiirteitä, kuten 

seuraavat:

a. Järjestöjen perustamisen pääasiallisena tavoitteena on yhteis-

esti toteuttaa, ilmaista, edistää, tavoitella ja/tai puolustaa vam-

maisten henkilöiden oikeuksia, ja ne tulisi yleisesti tunnustaa 

5 CRPD/C/11/2, liite II, kohta 3
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kyseisen kaltaisiksi järjestöiksi;

b. Järjestöjen edustajina on vammaisia henkilöitä ja järjestöt työl-

listävät ja antavat vastuuta vammaisille henkilöille tai nimenom-

aisesti nimittävät tehtäviin vammaisia henkilöitä;

c. Järjestöt eivät yleensä liity mihinkään poliittiseen puolueeseen, 

ja ne ovat riippumattomia viranomaisista ja muista kansalais-

järjestöistä, joihin ne saattavat kuulua tai joiden jäseniä ne saat-

tavat olla;

d. Järjestöt voivat edustaa yhtä tai useampaa todelliseen tai 

koettuun vammaan perustuvaa joukkoa, tai niihin voivat liittyä 

jäseniksi kaikki vammaiset henkilöt;

e. Järjestöt edustavat erilaisia vammaisryhmiä ja niiden erilaisia 

taustoja (esim. sukupuoli, rotu, ikä tai maahanmuuttaja- tai pa-

kolaisstatus). Niihin voi kuulua ryhmiä, joilla on monitahoinen 

identiteetti (esim. vammaiset lapset, naiset tai alkuperäiskansan 

edustajat), ja jäseniä, joilla on useita vammoja;

f. Järjestöt voivat olla paikallisia, kansallisia, alueellisia tai kan-

sainvälisiä;

g. Järjestöt voivat toimia erillisinä vammaisjärjestöinä, koalitioi-

na tai eri vammaisuusryhmiä edustavina järjestöinä tai katto-

järjestöinä, ja ne pyrkivät tarjoamaan yhteisen ja koordinoidun 

äänen vammaisille henkilöille heidän vuorovaikutuksessaan 

esimerkiksi viranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja yksity-

isten tahojen kanssa.

12. Komitean määrittämiä erityyppisiä vammaisjärjestöjä ovat muun 

muassa seuraavat:

a. Vammaisten henkilöiden kattojärjestöt, jotka ovat vammaisia 

henkilöitä edustavien järjestöjen koalitioita. Ihannetapauksessa 



11
Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea - 

Yleiskommentti nro 7 (2018

kullakin päätöksentekotasolla tulisi olla vain yksi tai kaksi katto-

järjestöä. Jotta kattojärjestöt voivat toimia avoimesti ja demo-

kraattisesti ja edustaa vammaisten henkilöiden täysimääräistä 

ja laajaa moninaisuutta, niiden tulisi hyväksyä jäseniksi kaikki 

vammaisjärjestöt. Vammaisten henkilöiden tulisi vastata kat-

tojärjestöjen organisoinnista, toiminnan ohjaamisesta ja hal-

linnasta. Kattojärjestöt puhuvat ainoastaan jäsenjärjestöjensä 

puolesta ja vain sellaisista asioista, jotka ovat yhteisen edun 

mukaisia ja joista on päätetty yhteisesti. Ne eivät kuitenkaan voi 

edustaa yksittäisiä vammaisia henkilöitä, koska niillä ei usein 

ole tarpeeksi tietoa henkilöiden henkilökohtaisesta taustasta. 

Tällaisissa tapauksissa on parempi kääntyä tiettyjä yhteisöjä 

edustavien yksittäisten vammaisjärjestöjen puoleen. Vammai-

silla henkilöillä tulisi kuitenkin olla mahdollisuus päättää itse, 

minkä järjestöjen he haluavat edustavan itseään. Sopimuspuol-

ten kattojärjestöjen olemassaolo ei saa missään olosuhteissa 

estää yksittäisiä henkilöitä tai vammaisjärjestöjä osallistumasta 

neuvotteluihin tai muun tyyppiseen vammaisten henkilöiden 

etujen edistämiseen;

b. Eri vammaisuusryhmiä edustavat järjestöt koostuvat henki-

löistä, jotka edustavat vammaisuuden moninaisuutta. Ne ovat 

useimmiten järjestäytyneet paikallisella ja/tai kansallisella ta-

solla, mutta ne voivat toimia myös alueellisella ja kansainväli-

sellä tasolla;

c. Omaa asiaansa ajavat järjestöt edustavat vammaisia henkilöi-

tä erilaisissa, usein löyhästi ja/tai paikallisesti, muodostetuissa 

verkostoissa ja ohjelmissa. Ne puolustavat vammaisten henki-

löiden ja etenkin kehitysvammaisten oikeuksia. Tällaisten jär-

jestöjen perustamiseen on tärkeää osoittaa asianmukaista ja 



12
Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea - 

Yleiskommentti nro 7 (2018

toisinaan laajaa tukea, jotta järjestöjen jäsenet voivat ilmaista 

mielipiteitään ja osallistua politiikkaan ja päätöksenteko-, val-

vonta ja toimeenpanoprosesseihin. Tämä on erityisen tärkeää 

henkilöille, jotka eivät voi käyttää oikeustoimikelpoisuuttaan, 

jotka asuvat laitoksissa ja/tai joilta on evätty äänioikeus. Monis-

sa maissa omaa asiaansa ajavia järjestöjä syrjitään kieltämällä 

niiden oikeudellinen asema, koska lait ja asetukset epäävät nii-

den jäsenten oikeustoimikelpoisuuden;

d. Järjestöt, joihin kuuluu vammaisten henkilöiden perheenjäse-

niä ja/tai sukulaisia, ovat keskeisessä roolissa helpottamassa, 

edistämässä ja turvaamassa henkilöiden, joilla on kehitysvam-

ma tai dementia, sukulaisten ja/tai vammaisten lasten etuja ja 

tukemassa heidän itsemääräämisoikeuttaan ja aktiivista osal-

listumistaan silloin, kun nämä vammaisryhmät haluavat per-

heidensä tukevan heitä yhtenäisinä verkostoina tai järjestöinä. 

Tällöin kyseiset järjestöt tulisi ottaa mukaan neuvottelu-, pää-

töksenteko- ja valvontaprosesseihin. Vanhempien, sukulaisten 

ja huoltajien tehtävä kyseisissä järjestöissä on avustaa vammai-

sia henkilöitä, jotta he saavat äänensä kuuluviin ja voivat hallita 

omaa elämäänsä. Kyseisten järjestöjen on pyrittävä aktiivisesti 

edistämään ja käyttämään tuettuja päätöksentekoprosesseja 

taatakseen ja kunnioittaakseen vammaisten henkilöiden oi-

keutta tulla kuulluksi ja ilmaista omia näkemyksiään;

e. Vammaisten naisten ja tyttöjen järjestöt, jotka edustavat vam-

maisia naisia ja tyttöjä heterogeenisenä ryhmänä. Vammaisten 

naisten ja tyttöjen monimuotoisuuden tulisi kattaa kaikki vam-

maisuuden tyypit.6 On tärkeää varmistaa, että vammaiset naiset 

6 Vammaisten naisten ja tyttöjen oikeuksia koskeva yleiskommentti nro 
3 (2016), kohta 5.
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ja tytöt otetaan mukaan neuvotteluihin, kun neuvotellaan sel-

laisista asioista, jotka vaikuttavat ainoastaan tai enimmäkseen 

vammaisiin naisiin ja tyttöihin tai jotka liittyvät yleisesti naisiin ja 

tyttöihin (esim. tasa-arvopolitiikka);

f. Vammaisten lasten ja nuorten järjestöt ja hankkeet ovat olen-

naisen tärkeitä, jotta lapset voivat osallistua julkiseen elämään 

ja yhteiskuntaan ja jotta he voivat käyttää oikeuttaan tulla kuul-

luksi sekä oikeuttaan sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen. 

Aikuisilla on ratkaiseva ja tukeva rooli sellaisen ympäristön edis-

tämisessä, jossa vammaiset lapset ja nuoret voivat toimia viral-

lisesti tai epävirallisesti omissa järjestöissään ja hankkeissaan 

myös yhteistyössä aikuisten ja muiden lasten ja nuorten kanssa. 

B.  Vammaisjärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan   
 järjestöjen erottaminen toisistaan 

13. Vammaisjärjestöt tulisi erottaa vammaisten henkilöiden puolesta 

toimivista järjestöistä, jotka tarjoavat palveluja ja/tai puhuvat vam-

maisten henkilöiden puolesta, mikä saattaa käytännössä aiheuttaa 

eturistiriitoja, kun kyseiset järjestöt priorisoivat tarkoitustaan yk-

sityisinä tahoina vammaisten henkilöiden oikeuksien ajamisen si-

jaan. Sopimuspuolten tulisi korostaa vammaisten henkilöiden heitä 

edustavien järjestöjen kautta ilmaisemien näkemysten merkitystä, 

tukea kyseisten järjestöjen valmiuksia ja valtuuksia ja varmistaa, että 

etusijalle asetetaan vammaisten henkilöiden näkemysten vahvista-

minen päätöksentekoprosesseissa.7

7  A/HRC/31/62, kohta 38 sekä A/71/314, kohta 64.
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14. Vammaisjärjestöt ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt tulisi erottaa 

toisistaan. Kansalaisyhteiskunnan järjestöihin kuuluu erilaisia järjes-

töjä, kuten tutkimusjärjestöjä/-laitoksia, palveluntuottajajärjestöjä 

ja muita yksityisiä sidosryhmiä. Vammaisjärjestöt ovat tietyntyyp-

pinen kansalaisyhteiskunnan järjestö. Ne voivat kuulua valtavirtaa 

edustavaan kansalaisyhteiskunnan kattojärjestöön ja/tai koalitioi-

hin, jotka eivät välttämättä puolusta erityisesti vammaisten henki-

löiden oikeuksia, vaan voivat tukea heidän oikeuksiensa valtavir-

taistamista ihmisoikeusohjelmassa. 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti 

kaikilla kansalaisyhteiskunnan järjestöillä, vammaisjärjestöt mukaan 

lukien, on rooli yleissopimuksen valvonnassa. Sopimuspuolten on 

asetettava vammaisjärjestöjen näkemykset etusijalle käsitellessään 

vammaisiin henkilöihin liittyviä asioita ja luotava puitteet pyytää 

kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ja muita sidosryhmiä kuulemaan 

vammaisjärjestöjä ja osallistamaan niitä työhön, joka liittyy yleisso-

pimuksessa määritettyihin oikeuksiin ja muihin aiheisiin, kuten syr-

jinnän torjumiseen, rauhaan ja ympäristöoikeuksiin.

C. Artiklan 4 (3) soveltamisala 

15. Toteuttaakseen 4 artiklan 3 kohdan mukaiset velvoitteensa sopi-

muspuolten tulisi sisällyttää velvoite tehdä tiivistä yhteistyötä ja ak-

tiivisesti osallistaa vammaisia henkilöitä heidän omien järjestöjensä 

kautta lainsäädäntö- ja sääntelykehyksiin ja menettelyihin kaikilla 

hallinnon tasoilla ja aloilla. Lisäksi sopimuspuolten tulisi huolehtia 

siitä, että vammaisten henkilöiden kuuleminen ja heidän mukaan 

ottaminen on pakollista ennen lakien, asetusten ja käytäntöjen hy-

väksymistä, olivatpa ne valtavirtaa tai vammaisuuteen liittyviä. Siksi 

neuvottelut tulisi aloittaa aikaisessa vaiheessa ja niiden tulokset oli-
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si huomioitava kaikissa päätöksentekoprosesseissa. Neuvotteluissa 

tulisi olla mukana järjestöjä, jotka edustavat vammaisten henkilöi-

den moninaisuutta paikallisella, kansallisella, alueellisella ja kan-

sainvälisellä tasolla.

16. Kaikki vammaiset henkilöt ilman vamman tyyppiin perustuvaa syr-

jintää, kuten henkilöt, joilla on psykososiaalisista vammoja tai kehi-

tysvammaiset, voivat osallistua tehokkaasti ja täysimääräisesti ilman 

syrjintää yhdenvertaisesti muiden kanssa.8 Oikeus osallistua neu-

votteluihin vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen kautta tulisi 

tunnustaa tasapuolisesti kaikille vammaisille henkilöille riippumat-

ta esimerkiksi heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan tai suku-

puoli-identiteetistään. Sopimuspuolten tulisi ottaa käyttöön kattava 

syrjinnän vastainen kehys, jotta voidaan taata kaikkien vammaisten 

henkilöiden oikeudet ja perusvapaudet ja kumota sellainen lainsää-

däntö, joka kriminalisoi vammaisia henkilöitä tai vammaisjärjestöjä 

jäsenten sukupuolen tai sosiaalisen statuksen perusteella ja epää 

heiltä oikeuden osallistua julkiseen ja poliittiseen elämään.

17. Sopimuspuolten oikeudellinen velvoite taata yhteistyö vammais-

järjestöjen kanssa kattaa esteettömän pääsyn julkisiin päätöksen-

tekotiloihin sekä muille tutkimuksen, kaikille sopivan suunnittelun, 

kumppanuuden, delegoidun vallan ja kansalaisten toteuttaman val-

vonnan alueille.9 Lisäksi se on velvoite, joka kattaa maailmanlaajui-

set ja/tai alueelliset vammaisjärjestöt.
  

 

8 A/HRC/19/36, kohdat 15–17.
9 A/HRC/31/62, kohta 63 sekä A/HRC/34/58, kohta 63.
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 1. Vammaisia henkilöitä koskevat asiat 

18. Ilmaus ”vammaisia henkilöitä koskevat asiat” 4 artiklassa 3 kohdassa 

viitatun mukaisesti kattaa kaikki lainsäädännölliset, hallinnolliset ja 

muut toimet, jotka voivat vaikuttaa suoraan tai välillisesti vammais-

ten henkilöiden oikeuksiin. Vammaisia henkilöitä koskevien asioiden 

laaja tulkinta antaa sopimuspuolille mahdollisuuden valtavirtaistaa 

vammaisuutta osallisuutta edistävien politiikkojen kautta varmistaen, 

että vammaisia henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti muiden kans-

sa. Se myös takaa, että vammaisten henkilöiden tietämys ja elämänko-

kemus otetaan huomioon päätettäessä uusista lainsäädännöllisistä, 

hallinnollisista ja muista toimista. Tämä sisältää päätöksentekopro-

sessit, kuten yleiset lait ja julkista budjettia tai vammaisuutta koske-

vat lait, jotka voivat vaikuttaa vammaisten henkilöiden elämään.10 

19. Yhteistyö 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti estää sopimuspuolia mää-

rittämästä lakeja tai käytäntöjä, jotka voivat olla ristiriidassa yleisso-

pimuksen ja vammaisten henkilöiden oikeuksien kanssa. Mikäli kes-

kusteltavina olevista suorista tai välillisistä toimista on erimielisyyttä, 

sopimuspuolten viranomaisten on todistettava, että käsiteltävällä 

asialla ei ole kohtuuttoman suurta vaikutusta vammaisiin henkilöi-

hin ja että siksi neuvotteluja ei tarvita.

20. Esimerkkejä aiheista, jotka vaikuttavat suoraan vammaisiin henki-

löihin, ovat deinstitutilisaatio, sosiaalivakuutus ja vammaiseläkkeet, 

henkilökohtainen avustaminen, esteettömyysvaatimukset ja koh-

tuullisen mukautuksen politiikat. Vammaisiin henkilöihin epäsuoras-

ti vaikuttavat toimet voivat liittyä muun muassa perustuslakiin, ääni-

10 A/HRC/31/62, kohta 64.
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oikeuksiin, oikeuden saatavuuteen, vammaispolitiikasta vastaavien 

viranomaisten nimittämiseen sekä julkiseen politiikkaan koulutuk-

sen, terveyden, työn ja työllistämisen osa-alueilla.

 2. Tiivis neuvottelu ja aktiivinen osallistaminen

21. Tiivis neuvottelu vammaisten henkilöiden kanssa ja heidän aktiivi-

nen osallistaminen heitä edustavien järjestöjen kautta on kansainvä-

lisen oikeuden mukainen velvoite, joka edellyttää sitä, että jokaisen 

henkilön oikeustoimikelpoisuus osallistua päätöksentekoprosessei-

hin itsemääräämisoikeutensa perusteella tunnustetaan. Kaikki vam-

maiset henkilöt tulisi ottaa mukaan neuvotteluihin ja osallistumaan 

päätöksentekoprosesseihin yleissopimuksen toimeenpanemiseksi 

sekä muihin päätöksentekoprosesseihin tarvittaessa tuettujen pää-

töksentekomenettelyjen kautta.

22. Sopimuspuolten tulisi järjestelmällisesti ja avoimesti lähestyä vam-

maisjärjestöjä, neuvotella niiden kanssa ja osallistaa niitä merkityk-

sellisellä tavalla ja oikea-aikaisesti. Tämä edellyttää kaikkien asiaan-

kuuluvien tietojen saavutettavuutta, mukaan lukien julkisten tahojen 

verkkosivustojen saavutettavuutta, saavutettavissa olevissa digitaa-

lisissa muodoissa sekä tarvittaessa tietojen kohtuullista mukautusta, 

kuten viittomakielen tulkkien tarjoamista, helppolukuista tekstiä ja 

selkokieltä, pistekirjoitusta ja taktiilikommunikaatiota. Avoimet neu-

vottelut tarjoavat vammaisille henkilöille pääsyn kaikkiin julkisen 

päätöksenteon tiloihin yhdenvertaisesti muiden kanssa, mukaan lu-

kien kansalliseen rahoitukseen ja kaikkiin julkisiin päätöksentekoe-

limiin, jotka liittyvät yleissopimuksen toimeenpanoon ja valvontaan.
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23. Julkisten viranomaisten tulisi huolellisesti harkita ja priorisoida vam-

maisjärjestöjen näkemyksiä käsitellessään suoraan vammaisia hen-

kilöitä koskevia asioita. Päätöksentekoprosesseja ohjaavilla julkisilla 

viranomaisilla on velvollisuus tiedottaa vammaisjärjestöjä kyseisten 

prosessien tuloksista ja muun muassa tarjota selkeä selvitys tulok-

sista ja huomioista ymmärrettävässä muodossa ja perusteltava, mi-

ten järjestöjen näkemykset on otettu huomioon ja miksi.

 3. Vammaisten lasten osallistaminen 

24. 4 artiklan 3 kohdassa tunnustetaan myös vammaisten lasten järjes-

telmällisen osallistamisen merkitys lainsäädännön ja politiikkojen 

kehittämisessä ja toimeenpanossa yleissopimuksen soveltamises-

sa sekä muissa päätöksentekoprosesseissa vammaisia lapsia edus-

tavien järjestöjen kautta tai tukemalla vammaisia lapsia. Kyseiset 

järjestöt ovat avainasemassa helpottamassa, edistämässä ja tur-

vaamassa vammaisten lasten yksilöllistä itsemääräämisoikeutta ja 

aktiivista osallistumista. Sopimuspuolten tulisi luoda suotuisa ym-

päristö vammaisia lapsia edustavien järjestöjen perustamiselle ja 

toiminnalle osana velvoitettaan ylläpitää oikeutta yhdistymisvapau-

teen tarjoamalla muun muassa asianmukaiset tukiresurssit.

25. Sopimuspuolten tulisi ottaa käyttöön lainsäädäntöä ja asetuksia ja 

kehittää ohjelmia varmistaakseen, että kaikki ymmärtävät ja kun-

nioittavat lasten tahtoa ja toiveita ja huomioivat jatkuvasti heidän 

valmiuksiensa kehittymisen. Yksilöllisen itsemääräämisoikeuden 

tunnustaminen ja edistäminen on erittäin tärkeää kaikille vammai-

sille henkilöille, myös lapsille, jotta heitä kunnioitetaan oikeuden-
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haltijoina.11 Vammaiset lapset osaavat itse parhaiten kertoa omista 

vaatimuksistaan ja kokemuksistaan, jotka ovat välttämättömiä asian-

mukaisen lainsäädännön ja ohjelmien kehittämisessä yleissopimuk-

sen mukaisesti.

26. Sopimuspuolet voivat järjestää seminaareja/kokouksia, joihin kut-

sutaan vammaisia lapsia kertomaan omista näkemyksistään. Ne 

voivat myös esittää vammaisille lapsille avoimen kutsun ja pyytää 

heitä lähettämään kirjoitelmia tietyistä aiheista ja rohkaista heitä 

kertomaan omista kokemuksistaan tai elämänodotuksistaan. Lasten 

kirjoitelmista voidaan laatia yhteenveto, jota voidaan hyödyntää 

suoraan päätöksentekoprosesseissa.

 4. Täysimääräinen ja tehokas osallistuminen 

27. Täysimääräinen ja tehokas osallistuminen (3 artiklan c kohta) yhteis-

kunnassa viittaa kaikkien henkilöiden, mukaan lukien vammaisten 

henkilöiden, osallistamiseen, jotta kaikki tuntevat kuuluvansa yh-

teisöön ja olevansa osa yhteiskuntaa. Tähän kuuluu se, että kaikki 

saavat rohkaisua ja asianmukaista tukea, kuten vertaistukea ja tukea 

osallistua yhteiskuntaan, ja että kaikki ovat vapaita häpeän leimas-

ta ja tuntevat olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi ilmaistessaan it-

seään julkisesti. Täysimääräinen ja tehokas osallistuminen edellyttää 

sitä, että sopimuspuolet helpottavat osallistumista ja neuvottelevat 

vammaisten henkilöiden kanssa, jotka edustavat vammaisuuden 

moninaisuutta.

11 Yleissopimuksen 7 artikla 3 kohta. Katso lapsen oikeuksien komite-
an yleiskommentti nro 12 (2009) lapsen oikeudesta tulla kuulluksi, 
kohta 134.
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28. Osallistumisoikeus on kansalaisoikeus ja poliittinen oikeus sekä vä-

littömästi sovellettava velvoite, joka ei ole riippuvainen minkään-

laisista budjettirajoituksista ja jota sovelletaan yleissopimukseen 

liittyviin päätöksenteko-, toimeenpano- ja valvontaprosesseihin. 

Kun varmistetaan, että vammaisjärjestöt osallistuvat kaikkiin näihin 

vaiheisiin, vammaiset henkilöt pystyvät paremmin tunnistamaan ja 

osoittamaan toimia, jotka voivat joko edistää tai heikentää heidän 

oikeuksiaan, mikä lopulta johtaa parempiin tuloksiin kyseisissä pää-

töksentekoprosesseissa. Täysimääräistä ja tehokasta osallistumista 

tulisi pitää prosessina, ei yksittäisenä kertaluonteisena tapahtuma-

na.12

29. Vammaisten henkilöiden osallistuminen yleissopimuksen toimeen-

panoon ja valvontaan on mahdollista, kun kyseiset henkilöt voivat 

käyttää oikeuksiaan sananvapauteen, rauhanomaiseen kokoontu-

miseen ja yhdistymiseen liittyen YK:n kansalaisoikeuksia ja poliitti-

sia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 19, 21 ja 22 

artiklojen mukaisesti. Vammaisia henkilöitä ja heitä edustavia järjes-

töjä, jotka osallistuvat julkisiin päätöksentekoprosesseihin yleisso-

pimuksen toimeenpanemiseksi ja valvomiseksi, tulisi pitää ihmisoi-

keuksien puolustajina,13 ja heitä tulisi suojata uhkailulta, häirinnältä 

ja kostotoimilta etenkin, jos he esittävät eriäviä mielipiteitä.

30. Osallistumisoikeus kattaa myös velvoitteet, jotka liittyvät oikeuteen 

saada asianmukainen oikeudenkäynti ja oikeuteen tulla kuulluk-

si. Sopimuspuolet, jotka neuvottelevat tiiviisti vammaisjärjestöjen 

kanssa ja osallistavat niitä aktiivisesti julkiseen päätöksentekoon, 

12 Yleiskommentti nro 12, kohta 133.
13 Katso yleiskokouksen päätöslauselma 53/144, liite
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antavat vammaisille henkilöille myös oikeuden täysimääräiseen 

ja tehokkaaseen osallistumiseen julkiseen ja poliittiseen elämään, 

mukaan lukien äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa 

(yleissopimuksen 29 artikla).

31. Täysimääräinen ja tehokas osallistuminen sisältää vammaisten hen-

kilöiden ottamisen mukaan paikallisiin, alueellisiin, kansallisiin ja 

kansainvälisiin päätöksentekoelimiin sekä kansallisiin ihmisoikeuse-

limiin, tilapäisiin komiteoihin, neuvostoihin ja alueellisiin tai kunnal-

lisiin järjestöihin. Sopimuspuolten tulisi tunnustaa lainsäädännös-

sään ja käytännöissään, että vammaisia henkilöitä voidaan nimittää 

tai valita mihin tahansa edustuselimiin esimerkiksi varmistamalla 

vammaisten henkilöiden nimittäminen kunnallistason vammaisneu-

vostoihin tai erityisiksi vammaisoikeuksien viranhaltijoiksi kansalli-

siin ihmisoikeusinstituutioihin.

32. Sopimuspuolten tulisi vahvistaa vammaisjärjestöjen osallistumista 

kansainvälisellä tasolla esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvillä 

korkean tason poliittisilla foorumeilla sekä alueellisissa ja yleismaa-

ilmallisissa ihmisoikeusmekanismeissa. Vammaisten henkilöiden 

osallistuminen heitä edustavien järjestöjen kautta on näin tehok-

kaampaa ja julkisten resurssien käyttö on yhdenvertaisempaa, mikä 

tuottaa parempia tuloksia kyseisille henkilöille ja heidän yhteisöil-

leen.

33. Täysimääräinen ja tehokas osallistuminen voi olla myös yhteiskun-

nallisen muutoksen muutosväline ja edistää yksilöiden toimintaa ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Vammaisjärjestöjen osallistuminen kaik-

keen päätöksentekoon vahvistaa kyseisten henkilöiden kykyä ajaa 
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asiaansa ja neuvotella ja antaa heille mahdollisuuden ilmaista näke-

myksiään, toteuttaa pyrkimyksiään ja vahvistaa yhtenäistä ja moni-

puolista ääntään. Sopimuspuolten tulisi varmistaa vammaisten hen-

kilöiden täysimääräinen ja tehokas osallistuminen heitä edustavien 

järjestöjen kautta, jotta voidaan taata heidän osallisuutensa yhteis-

kuntaan ja torjua heihin kohdistuvaa syrjintää. Sopimuspuolet, jotka 

takaavat vammaisjärjestöjen täysimääräisen ja tehokkaan osallistu-

misen, parantavat läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta ja vastaavat siten 

kyseisten henkilöiden vaatimuksiin.14

D. 33 artikla: kansalaisyhteiskunnan osallistuminen    
 kansalliseen toimeenpanoon ja valvontaan

34. Yleissopimuksen 33 artiklassa määritetään kansalliset toimeenpa-

nomekanismit ja riippumattomat valvontakehykset sekä annetaan 

vammaisjärjestöille mahdollisuus osallistua kyseisiin mekanismei-

hin ja toimintakehyksiin. 33 artiklaa tulisi tulkita ja ymmärtää 4 artik-

lan 3 kohdan täydennyksenä.

35. 33 artiklan 1 kohta edellyttää sopimuspuolia määrittämään vähin-

tään yhden koordinointikeskuksen ja/tai -mekanismin varmistaak-

seen yleissopimuksen toimeenpanon ja helpottaakseen siihen 

liittyviä toimia. Komitea suosittelee, että sopimuspuolten koordi-

nointikeskuksiin ja/tai -mekanismeihin sisällytetään vammaisjärjes-

töjen edustajat sekä viralliset käytännöt tehdä yhteistyötä kyseisten 

järjestöjen kanssa yleissopimukseen liittyvissä neuvotteluproses-

seissa.

14 A/HRC/31/62, kohdat 1–3.
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36. 33 artiklan 2 kohdan mukaisesti komitea on tunnustanut riippu-

mattomien valvontakehysten, kuten kansallisten ihmisoikeusins-

tituutioiden, perustamisen, ylläpidon ja edistämisen merkityksen 

kaikissa valvontaprosessin vaiheissa.15 Kyseiset instituutiot ovat kes-

keisessä roolissa yleissopimuksen valvontaprosessissa edistämässä 

sopimuksen noudattamista kansallisella tasolla ja helpottamassa 

kansallisten toimijoiden, kuten valtion laitosten ja kansalaisyhteis-

kunnan, koordinoituja toimia ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja 

edistämiseksi.

37. 33 artiklan 3 kohdassa korostetaan sopimuspuolten velvoitetta 

varmistaa, että kansalaisyhteiskunta otetaan mukaan ja että se voi 

osallistua riippumattomaan valvontakehykseen yleissopimuksessa 

määritetyn mukaisesti. Kansalaisyhteiskunnan mukanaolon tulisi 

kattaa vammaiset henkilöt heitä edustavien järjestöjen kautta.

38. Sopimuspuolten tulisi varmistaa, että riippumattomat valvontake-

hykset mahdollistavat sen, että vammaisjärjestöjen aktiivista osal-

listumista kyseisiin kehyksiin ja prosesseihin virallisten mekanis-

mien kautta voidaan helpottaa varmistamalla, että järjestöjen ääni 

kuullaan ja tunnustetaan raporteissa ja laadittavissa analyyseissa. 

Vammaisjärjestöjen ottaminen mukaan riippumattomaan valvon-

takehykseen ja sen työhön voi toteutua eri muodoissa, esimerkiksi 

siten, että järjestö saa paikkoja riippumattomien valvontakehysten 

hallituksissa tai neuvoa-antavissa elimissä.

15 CRPD/C/GBR/CO/1, kohdat 7 ja 37; CRPD/C/BIH/CO/1, kohta 58; 
CRPD/C/ARE/CO/1, kohta 61 sekä CRPD/C/SRB/CO/1, kohta 67.
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39. 33 artiklan 3 kohdassa säädetään, että sopimuspuolten on tuetta-

va ja rahoitettava kansalaisyhteiskunnan valmiuksien vahvistamista, 

etenkin vammaisjärjestöjä, taatakseen niiden aktiivisen osallistumi-

sen riippumattoman valvontakehyksen prosesseihin. Vammaisjär-

jestöillä tulisi olla asianmukaiset resurssit, kuten tuki riippumattoman 

ja itsehallinnoidun rahoituksen kautta, osallistua riippumattomiin 

valvontakehyksiin ja varmistaa, että järjestön jäsenten kohtuullista 

mukautusta ja esteettömyyttä koskevat vaatimukset täytetään. Vam-

maisjärjestöjen tuki ja rahoitus 33 artiklan 3 kohtaan liittyen täyden-

tää sopimuspuolten velvoitteita yleissopimuksen 4 artiklan 3 koh-

dan nojalla eikä sulje niitä pois.

40. Sekä yleissopimus että siihen liittyvät toimeenpanostrategiat tulisi 

kääntää ja tuoda vammaisuuden moninaisuutta edustavien henki-

löiden saataville. Sopimuspuolten tulisi tarjota vammaisille henki-

löille pääsy sellaisiin tietoihin, joiden avulla he voivat ymmärtää ja 

arvioida päätöksentekoprosessin ongelmia ja osallistua prosessiin 

merkityksellisellä tavalla.

41. 33 artiklan 3 kohdan toimeenpanemiseksi sopimuspuolten tulisi 

varmistaa, että hallinnon koordinointikeskus ja/tai -mekanismi ovat 

vammaisjärjestöjen saavutettavissa.
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III. Sopimuspuolten velvoitteet

42. Loppupäätelmissään komitea on muistuttanut sopimuspuolia nii-

den velvollisuudesta neuvotella tiiviisti ja oikea-aikaisesti vammais-

ten henkilöiden kanssa ja osallistaa heitä aktiivisesti heitä edusta-

vien järjestöjen kautta, mukaan lukien vammaisia naisia ja lapsia 

edustavien järjestöjen kanssa, lainsäädännön ja politiikkojen kehit-

tämisessä ja toteuttamisessa yleissopimuksen toimeenpanemiseksi 

sekä muissa päätöksentekoprosesseissa.

43. Sopimuspuolilla on velvoite taata neuvotteluprosessien läpinäky-

vyys, asianmukaisen ja saavutettavissa olevan tiedon tarjoaminen 

sekä varhainen ja jatkuva osallistaminen. Sopimuspuolet eivät saa 

salata tietoja, sanella tai estää vammaisjärjestöjä ilmaisemasta va-

paasti mielipiteitään neuvotteluissa ja päätöksentekoprosesseissa. 

Tämä kattaa sekä rekisteröidyt että rekisteröimättömät järjestöt yh-

distymisvapauden mukaisesti, josta on säädettävä laissa ja jonka on 

suojattava yhdenvertaisesti rekisteröimättömiä järjestöjä.16

44. Sopimuspuolet eivät saa vaatia vammaisia henkilöitä edustavia 

järjestöjä rekisteröitymään edellytyksenä osallistua kattaviin neu-

votteluprosesseihin. Niiden on kuitenkin varmistettava, että vam-

maisjärjestöt pystyvät rekisteröitymään ja harjoittamaan oikeuttaan 

osallistua 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan mukaisesti tar-

joamalla maksuttomia ja saavutettavissa olevia rekisteröitymisjär-

jestelmiä ja helpottamalla kyseisten järjestöjen rekisteröitymistä.17

16 A/HRC/31/62, kohta 45 sekä A/HRC/20/27, kohta 56.
17 A/HRC/31/62, kohta 40.
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45. Sopimuspuolten tulisi varmistaa, että vammaisilla henkilöillä on es-

teetön pääsy kaikkiin julkiseen päätöksentekoon ja neuvotteluihin 

liittyviin ympäristöihin ja menettelyihin. Sopimuspuolten tulisi ryh-

tyä asianmukaisiin toimenpiteisiin tarjotakseen vammaisille hen-

kilöille, mukaan lukien henkilöt, joilla on autismi, yhdenvertaisen 

esteettömän pääsyn fyysiseen ympäristöön, rakennuksiin, kuljetuk-

seen, koulutukseen, tiedottamiseen ja viestintään henkilön omalla 

kielellä, mukaan lukien uusiin informaatioteknologioihin ja -järjes-

telmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja 

palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Lisäksi sopimus-

puolten tulisi varmistaa, että neuvotteluprosessit ovat esteettömästi 

saavutettavissa, esimerkiksi tarjoamalla viittomakielen tulkkeja, pis-

tekirjoitusta ja selkokielisiä tekstejä, ja tarjota tukea, rahoitusta ja 

kohtuullista mukautusta asianmukaisesti ja pyydetysti18 varmistaak-

seen kaikkia vammaisia henkilöitä edustavien osallistumisen neu-

votteluprosesseihin kohdissa 11, 12 ja 50 määritetyn mukaisesti.

46. Aistivammaisia ja kehitysvammaisia edustaville järjestöille, mukaan 

lukien omaa asiaansa ajaville järjestöille ja henkilöitä, joilla on psy-

kososiaalinen vamma, edustaville järjestöille, tulisi tarjota kokousa-

vustajia ja tukihenkilöitä, tietoa saavutettavissa muodoissa (kuten 

yksinkertainen kieli, selkokieli, puhetta tukevat ja korjaavat viestin-

täjärjestelmät ja piktogrammit), viittomakielen tulkkausta, kuuroso-

keiden ohjaustulkkeja ja/tai tekstitystä julkisten keskustelujen aika-

na.19 Sopimuspuolten tulisi myös kohdentaa taloudellisia resursseja 

kattamaan vammaisjärjestöjen neuvotteluprosesseihin osallistumi-

sesta koituvia kuluja, kuten matkakuluja ja muita kokouksiin ja tek-

nisiin katsauksiin osallistumisesta koituvia kuluja.

18 Tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskeva yleiskommentti nro 6 (2018), 
kohdat 23 ja 40.

19 A/HRC/31/62, kohdat 75–77.
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47. Vammaisjärjestöjen kanssa käytävien neuvottelujen tulisi perustua 

läpinäkyvyyteen, molemminpuoliseen kunnioitukseen, merkityksel-

liseen dialogiin ja vilpittömään pyrkimykseen saavuttaa yhteisym-

märrys menettelyistä, jotka vastaavat vammaisten henkilöiden mo-

nimuotoisuutta. Kyseisten prosessien tulisi mahdollistaa kohtuulliset 

ja realistiset aikataulut ottamalla huomioon usein vapaaehtoisten 

työstä riippuvaisten vammaisjärjestöjen luonne. Sopimuspuolten 

tulisi arvioida säännöllisesti osallistumis- ja neuvottelumekanis-

miensa toimintaa osallistamalla aktiivisesti vammaisjärjestöjä.20

48. Vammaisten henkilöiden heitä edustavien järjestöjen kautta ilmai-

semille näkemyksille tulisi antaa asianmukainen painoarvo. Sopi-

muspuolten tulisi taata, että vammaisia henkilöitä ei kuulla neu-

votteluissa pelkästään näennäisesti tai muodollisuuden takia.21 

Sopimuspuolten tulisi ottaa huomioon kyseisten neuvottelujen tu-

lokset ja pohtia niitä sovellettavissa päätöksissä22 kertomalla osallis-

tujille asianmukaisesti prosessin tuloksista.23

49. Sopimuspuolten tulisi läheisessä ja tehokkaassa yhteistyössä vam-

maisjärjestöjen kanssa ja niitä aktiivisesti osallistamalla laatia asian-

mukaiset ja läpinäkyvät mekanismit ja menettelyt hallinnon eri 

aloille ja tasoille ottaakseen nimenomaisesti huomioon kyseisten 

järjestöjen näkemykset julkisen päätöksen perustelussa.

20 Sama, kohdat 78–80.
21 Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12, kohta 132.
22 CRPD/C/COL/CO/1, kohta 11 (a).
23 Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12, kohta 45.
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50. Sopimuspuolten tulisi käydä tiiviitä neuvotteluja ja aktiivisesti osal-

listaa vammaisjärjestöjä, jotka edustavat kaikkia vammaisia henki-

löitä, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta naisia, vanhuksia, 

lapsia, runsaasti tukea vaativia,24 maamiinojen uhreja, maahan-

muuttajia, pakolaisia, turvapaikanhakijoita, maan sisäisesti siirty-

mään joutuneita, paperittomia ja kansalaisuudettomia henkilöitä, 

henkilöitä, joilla on todellisia tai oletettuja psykososiaalisia vammo-

ja, kehitysvammaisia, henkilöitä, joilla on neurologinen poikkeama, 

kuten autismi tai dementia, henkilöitä, joilla on albinismi, henkilöi-

tä, joilla on pysyvä fyysinen vamma tai kärsivät kroonisesta kivusta, 

lepraa sairastavia, näkövammaisia, kuuroja, kuuronäkövammaisia 

tai muutoin kuulovammaisia ja/tai HIV:tä/AIDS:ia sairastavia hen-

kilöitä Sopimuspuolten velvoite osallistaa vammaisjärjestöjä kattaa 

myös vammaiset, joilla on erityinen seksuaalinen suuntautuminen 

ja/tai sukupuoli-identiteetti, intersukupuoliset vammaiset henkilöt, 

alkuperäiskansoihin kuuluvat vammaiset henkilöt sekä kansallisiin, 

etnisiin, uskonnollisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvat vam-

maiset henkilöt sekä maaseutualueilla asuvat vammaiset henkilöt.

51. Sopimuspuolten tulisi kieltää kolmansien osapuolten, kuten palve-

luntuottajien, syrjivät ja muut vastaavat käytännöt, jotka suoraan tai 

välillisesti heikentävät vammaisten henkilöiden oikeuksia, jotta hei-

dän kanssaan neuvotellaan tiivisti ja heitä osallistetaan aktiivisesti 

yleissopimukseen liittyviin päätöksentekoprosesseihin.

52. Sopimuspuolten tulisi ottaa käyttöön lakeja ja politiikkoja, joiden 

avulla varmistetaan, että vammaiset henkilöt voivat käyttää oikeut-

taan osallistua neuvotteluihin ja että muut eivät estä heidän osallis-

24 CRPD/C/ARM/CO/1, kohta 6 (a).
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tumistaan. Näihin toimenpiteisiin kuuluu se, että perheenjäsenten, 

palveluntuottajien ja virkamiesten keskuudessa lisätään tietoisuutta 

vammaisten henkilöiden oikeudesta osallistua julkiseen ja poliitti-

seen elämään. Sopimuspuolten tulisi ottaa käyttöön mekanismeja 

vammaisjärjestöjen edustajien tai muiden sidosryhmien eturistirii-

tojen ilmiantamiseksi, jotta voidaan ehkäistä eturistiriitojen negatii-

visia vaikutuksia vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuteen, 

tahtoon ja toiveisiin.

53. Täyttääkseen 4 artiklan 3 kohdan mukaiset velvoitteensa sopi-

muspuolten on otettava käyttöön oikeus- ja sääntelykehyksiä ja 

-menettelyjä, jotta sopimuspuolet voivat varmistaa vammaisten 

henkilöiden täysimääräisen ja yhdenvertaisen osallistumisen heitä 

edustavien järjestöjen kautta sellaisiin päätöksentekoprosesseihin 

ja sellaisen lainsäädännön ja politiikkojen luonnosteluun, jotka kos-

kevat vammaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, politiikkoja, strate-

gioita ja toimintasuunnitelmia. Sopimuspuolten tulisi ottaa käyttöön 

määräyksiä, joiden avulla vammaisjärjestöt saavat paikan esimer-

kiksi pysyviin komiteoihin ja/tai väliaikaisiin työryhmiin, ja antamalla 

järjestöille oikeuden nimittää jäseniä näihin toimielimiin.

54. Sopimuspuolten tulisi määrittää ja säädellä virallisia neuvottelume-

nettelyjä, mukaan lukien kyselyjen, tapaamisten ja muiden mene-

telmien suunnittelua, asianmukaisten aikataulujen määrittämistä, 

vammaisjärjestöjen varhaista osallistamista sekä asiaankuuluvien 

tietojen levittämistä etukäteen, ajoissa ja laajasti kussakin proses-

sissa. Sopimuspuolten tulisi yhteistyössä vammaisjärjestöjen kans-

sa suunnitella saavutettavissa olevia verkkotyökaluja neuvotteluja 

varten ja/tai tarjota vaihtoehtoisia neuvottelumenetelmiä saavu-
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tettavissa olevissa digitaalisissa muodoissa. Jotta ketään ei jätetä 

neuvotteluprosessien ulkopuolelle, sopimuspuolten tulisi nimittää 

henkilöitä, joiden tehtävä on seurata osallistumista, huomauttaa 

aliedustetuista ryhmistä ja varmistaa, että saavutettavuutta ja koh-

tuullista mukautusta koskevat vaatimukset täytetään. Samoin hei-

dän tulisi varmistaa, että kaikkia ryhmiä edustavia vammaisjärjestöjä 

osallistetaan ja kuullaan muun muassa tarjoamalla tietoa kohtuulli-

sesta mukautuksesta ja esteettömyysvaatimuksista. 

55. Sopimuspuolten tulisi sisällyttää vammaisjärjestöjen kanssa käytä-

vät neuvottelut ja järjestöjen osallistuminen valmisteleviin tutkimuk-

siin ja politiikan määrittelyn analysointiin. Vammaisilla henkilöillä 

tulisi olla mahdollisuus osallistua politiikkaehdotusten arviointiin 

julkisten foorumien tai prosessien kautta.

56. Sopimuspuolten tulisi taata, että vammaisjärjestöjen osallistuminen 

valvontaprosesseihin riippumattomien valvontapuitteiden kautta 

perustuu selkeisiin menettelyihin, asianmukaisiin aikatauluihin ja 

asiaankuuluvien tietojen aiempaan levittämiseen. Valvonta- ja arvi-

ointijärjestelmien tulisi tarkastella vammaisjärjestöjen sitoutumista-

soa kaikissa politiikoissa ja ohjelmissa ja varmistaa, että kyseisten 

henkilöiden näkemykset asetetaan etusijalle. Täyttääkseen ensisijai-

sen vastuunsa palvelujen tarjoamisessa sopimuspuolten tulisi tut-

kia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa ja 

saada tietoa suoraan palvelujen käyttäjiltä.25

25 A/71/314, kohdat 65–66.
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57. Sopimuspuolten tulisi kannustaa siihen, että vammaisia henkilöi-

tä edustavista järjestöistä perustettaisiin yksi yhtenäinen ja moni-

puolinen edustuskoalitio, joka kattaa kaikki vammaisuusryhmät ja 

kunnioittaa vammaisuuden moninaisuutta ja tasa-arvoisuutta, sekä 

taata koalition osallistuminen yleissopimuksen valvontaan kansal-

lisella tasolla. Yleisesti ottaen kansalaisyhteiskunnan järjestöt eivät 

voi edustaa tai jäljitellä vammaisjärjestöjä.26

58. Vammaisten henkilöiden oikeuksien ja valtuuksien edistäminen on 

tärkeä osa heidän osallistumistaan julkisiin asioihin; se edellyttää 

teknisiä, hallinnollisia ja viestinnällisiä taitoja sekä tiedonsaannin ja 

työkalujen käytön helpottamista heidän oikeuksiinsa, lainsäädän-

töön ja päätöksentekoon liittyen.

59. Vammaisten henkilöiden kohtaamat esteet osallistavaan koulutuk-

seen pääsyssä vaarantavat heidän mahdollisuuksiaan ja heikentävät 

heidän kykyään osallistua julkiseen päätöksentekoon, mikä puoles-

taan vaikuttaa heitä edustavien järjestöjen institutionaalisiin val-

miuksiin. Myös vammaisten henkilöiden kohtaamat esteet julkisen 

liikenteen käytössä, kohtuullisen mukautuksen puute sekä alhainen 

tai riittämätön toimeentulo ja työttömyys rajoittavat kyseisten henki-

löiden mahdollisuutta osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

60. Sopimuspuolten tulisi vahvistaa vammaisjärjestöjen kykyä osallis-

tua päätöksenteon kaikkiin vaiheisiin tarjoamalla mahdollisuuksia 

kehittää valmiuksia ja vammaisuuden ihmisoikeusmalliin liittyvää 

koulutusta muun muassa riippumattoman rahoituksen kautta. Sopi-

muspuolten tulisi myös tukea vammaisia henkilöitä ja heitä edus-

26 CRPD/C/ESP/CO/1, kohta 6 sekä CRPD/C/NZL/CO/1, kohta 4.
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tavia järjestöjä kehittämään valmiuksia, osaamista ja taitoja, joita 

tarvitaan itsenäiseen täysimääräiseen ja tehokkaaseen osallistumi-

seen yhteiskunnassa, sekä kehittämään vahvempia demokraattisen 

hallinnon periaatteita, kuten ihmisoikeuksien, oikeusvaltion, läpi-

näkyvyyden, vastuullisuuden, monimuotoisuuden ja osallistumisen 

kunnioittamista. Lisäksi sopimuspuolten tulisi tarjota ohjausta rahoi-

tuksen saantiin ja tukilähteiden monipuolistamiseen.27

61. Sopimuspuolten tulisi varmistaa, että vammaisjärjestöt voivat re-

kisteröityä helposti ja vapaasti, hakea ja saada rahoitusta ja resurs-

seja kansallisilta ja kansainvälisiltä lahjoittajilta, mukaan lukien yk-

sityishenkilöiltä, yksityisiltä yrityksiltä, kaikilta julkisilta ja yksityisiltä 

säätiöiltä, kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä sekä valtiollisilta, alu-

eellisilta ja kansainvälisiltä järjestöiltä.28 Komitea suosittelee, että 

sopimuspuolet ottavat käyttöön kriteerejä kohdentaakseen varoja 

neuvotteluihin seuraavasti:

a. tarjoamalla rahoitusta suoraan vammaisjärjestöille välttämällä 

kolmansien osapuolten väliintuloa; 

b. priorisoimalla resursseja vammaisjärjestöille, jotka keskittyvät 

ensisijaisesti vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseen;

c. kohdentamalla erityistä rahoitusta vammaisia naisia ja lapsia 

edustaville järjestöille, jotta voidaan mahdollistaa niiden täy-

simääräinen ja tehokas osallistuminen lakien ja politiikkojen 

luonnostelu-, kehittämis- ja toimeenpanoprosessiin sekä val-

vontakehykseen;29

d. jakamalla rahoitusta tasapuolisesti eri vammaisjärjestöille, ku-

ten jakamalla pysyvää institutionaalista perusrahoitusta rajoit-

27 A/HRC/31/62, kohdat 47–50.
28 A/HRC/20/27, kohdat 67–68.
29 CRPD/C/1/Rev.1, liite
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tumatta pelkästään projektipohjaiseen rahoitukseen;

e. varmistamalla vammaisjärjestöjen itsemääräämisoikeus niiden 

tehdessä omaan ohjelmaansa liittyviä päätöksiä saadusta rahoi-

tuksesta riippumatta;

f. erottamalla rahoitus, joka suunnataan vammaisjärjestöjen toi-

mintaan, rahoituksesta, joka suunnataan kyseisten järjestöjen 

hoitamiin projekteihin;

g. järjestämällä rahoitusta kaikille vammaisjärjestöille, mukaan 

lukien omaa asiaansa ajaville järjestöille ja/tai sellaisille järjes-

töille, jotka eivät ole saaneet laillista statusta sellaisten lakien 

takia, jotka epäävät niiden jäseniltä oikeustoimikelpoisuuden ja 

estävät heitä edustavia järjestöjä rekisteröitymästä;

h. ottamalla käyttöön rahoituksen hakuprosessit saavutettavissa 

olevissa muodoissa.

62. Sopimuspuolten tulisi varmistaa, että vammaisjärjestöillä on mah-

dollisuus saada kansallista rahoitusta toimintansa tueksi, jotta voi-

daan välttää tilanteet, joissa niiden on nojattava pelkästään ulkoisiin 

lähteisiin, mikä rajoittaisi niiden kykyä ottaa käyttöön toteuttamis-

kelpoisia organisatorisia rakenteita.30 Vammaisjärjestöt, jotka saavat 

tukea julkisista ja yksityisistä taloudellisista resursseista sekä jäsen-

maksuja, pystyvät paremmin turvaamaan vammaisten henkilöiden 

osallistumisen kaikenlaiseen poliittiseen ja hallinnolliseen päätök-

sentekoon, tarjoamaan heille tukea ja luomaan ja järjestämään yksi-

löllistä ja ryhmissä toteutettavaa sosiaalista toimintaa.

63. Sopimuspuolten tulisi taata asianmukainen ja riittävä rahoitus vam-

maisjärjestöille ottamalla käyttöön vastuullinen ja laillisesti tunnus-

30 A/71/314, kohdat 65–66.
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tettu virallinen mekanismi, esimerkiksi rahastot kansallisella ja kan-

sainvälisellä tasolla. 

64. Sopimuspuolten tulisi lisätä julkisia resursseja vammaisuuden moni-

naisuutta edustavien järjestöjen perustamiseen ja vahvistamiseen. 

Niiden tulisi myös varmistaa, että järjestöillä on mahdollisuus saada 

kansallista rahoitusta muun muassa verovapauksien ja perintövero-

vapautusten kautta sekä kansallisen arpajaistoiminnan kautta.31 So-

pimuspuolten tulisi edistää ja helpottaa vammaisjärjestöjen pääsyä 

ulkomaisen rahoituksen piiriin osana kansainvälistä yhteistyötä ja 

kehitysapua, mukaan lukien alueellisella tasolla, samoin perustein 

kuin muut ihmisoikeuksiin keskittyvät kansalaisjärjestöt. 

65. Sopimuspuolten tulisi kehittää vahvoja mekanismeja ja menettelyjä 

varmistaakseen tehokkaat sanktiot 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artik-

lan 3 kohdan noudattamatta jättämisestä. Riippumattomien elimi-

en, kuten oikeusasiamiehen toimiston tai parlamentaarisen komis-

sion, joilla on valtuudet aloittaa tutkinta ja asettaa vastuussa olevat 

viranomaiset vastuuseen, tulisi valvoa noudattamista. Samanaikai-

sesti vammaisjärjestöjen tulisi pystyä käynnistämään oikeustoimet 

kyseisiä tahoja vastaan, mikäli käy ilmi, että ne ovat laiminlyöneet 

velvoitteensa 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan nojalla.32 

Kyseisten mekanismien tulisi kuulua oikeudellisiin kehyksiin, joilla 

säädellään vammaisjärjestöjen kanssa käytäviä neuvotteluja ja jär-

jestöjen osallistumista, sekä olla osa syrjinnänvastaista lainsäädän-

töä33 kaikilla päätöksenteon tasoilla. 

31 A/59/401, kohta 82 (l) ja (t) sekä A/HRC/31/62, kohdat 51–54.
32 A/71/314, kohdat 68–69.
33 Yleiskommentti nro 6, kohta 72.
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66. Sopimuspuolten tulisi tunnustaa tehokkaat oikeussuojakeinot, ku-

ten ryhmäkanteet, jotta voidaan turvata vammaisten henkilöiden 

osallistumisoikeutta koskevan periaatteen noudattaminen. Viran-

omaiset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, että vammaisille hen-

kilöille voidaan taata oikeuden saatavuus tilanteissa, jotka vaikut-

tavat negatiivisesti heidän oikeuksiinsa.34 Tehokkaita toimia voivat 

olla esimerkiksi seuraavat: (a) menettelyn keskeyttäminen, (b) pa-

laaminen menettelyn aiempaan vaiheeseen, jotta voidaan varmis-

taa vammaisjärjestöjen tiivis yhteistyö ja osallistuminen, (c) pää-

töksen toimeenpanon viivyttäminen asianmukaisten neuvottelujen 

käymiseen asti tai (d) päätöksen kumoaminen kokonaan tai osittain 

4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan laiminlyönnin perusteel-

la.

34 Sama, kohta 73 (h).
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IV. Suhde yleissopimuksen  
 muihin ehtoihin

67. 3 artiklassa määritetään yleiset periaatteet, jotka ohjaavat yleisso-

pimuksen tulkintaa ja toimeenpanoa. Tähän sisältyy muun muassa 

täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskun-

taan, mikä tarkoittaa sitä, että vammaisten henkilöiden osallistumi-

nen heitä edustavien järjestöjen kautta koskee koko tekstiä ja koko 

yleissopimusta.35

68. Sopiuspuolten yleisten velvoitteiden mukaisesti 4 artiklan 3 kohta 

koskee koko yleissopimusta ja on merkittävä kaikkien sen velvoit-

teiden toimeenpanossa.

69. 4 artiklan 1, 2 ja 5 kohdat ovat erittäin tärkeitä kyseisen artiklan 3 

kohdan täytäntöönpanossa, sillä ne sisältävät sopimuspuolten ensi-

sijaiset velvoitteet, jotka koskevat kaikkia osavaltioita ilman rajoituk-

sia tai poikkeuksia ja jotka liittyvät tarvittavien rakenteiden ja kehys-

ten laatimiseen ja toimenpiteiden toteuttamiseen yleissopimuksen 

noudattamiseksi. 

70. Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä edis-

täviä politiikkoja on 5 artiklassa määritetyn mukaisesti sovellettava 

ja valvottava 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan mukaises-

35 Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto, Mo-
nitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 
Guidance for Human Rights Monitors, Professional Training Series 
No. 17 (New York and Geneva, 2010).
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ti.36 Yhteiskunnan monimuotoisuutta edustavien vammaisjärjestö-

jen kanssa tehtävä tiivis yhteistyö ja niiden aktiivinen osallistaminen 

on tärkeä osa oikeudellisten kehysten ja ohjeiston käyttöönottoa ja 

valvontaa, joiden avulla voidaan edistää tosiasiallista ja osallistavaa 

tasa-arvoa, kuten osallistavia toimia.

71. Vammaisia henkilöitä ei saa sulkea pois yhteistyömenettelyistä, eikä 

vammaisuuden perusteella saa syrjiä. Menettelyjen ja niihin liitty-

vien materiaalien tulisi olla osallistavia ja vammaisten henkilöiden 

saavutettavissa, ja aikataulujen ja teknisen avun tulisi mahdollistaa 

varhainen osallistuminen neuvotteluprosesseihin. Kaikissa vuoro-

puhelu- ja neuvotteluprosesseissa tulisi aina tarjota mahdollisuus 

kohtuulliseen mukautukseen, ja siihen liittyvää lainsäädäntöä ja po-

litiikkoja on kehitettävä läheisessä yhteistyössä vammaisjärjestöjen 

kanssa ja niitä aktiivisesti osallistamalla. 

72. Yleissopimuksen 6 artikla edellyttää toimenpiteitä, joiden avulla 

varmistetaan vammaisten naisten ja lasten täysimääräinen kehi-

tys, aseman edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. 

Sopimuspuolten tulisi kannustaa ja helpottaa vammaisia naisia ja 

lapsia edustavien järjestöjen perustamista mekanismina, joka mah-

dollistaa naisten ja lasten osallistumisen julkiseen elämään omien 

järjestöjensä kautta yhdenvertaisesti vammaisten miesten kanssa. 

Sopimuspuolten tulisi tunnustaa vammaisten naisten oikeus edus-

taa itseään ja järjestäytyä sekä helpottaa heidän tehokasta osallis-

tumistaan tiiviiseen yhteistyöhön 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 

3 kohdan nojalla. Vammaiset naiset ja tytöt tulisi myös ottaa yhden-

vertaisesti mukaan kaikkiin toimeenpanoelimiin ja riippumattomiin 

36 Katso yleiskommentti nro 6.
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valvontakehyksiin. Kaikkien yhteistyöelinten,  mekanismien ja  me-

nettelyjen tulisi olla vammaisuuteen liittyviä, osallistavia ja taata su-

kupuolten välinen tasa-arvo.

73. Vammaisten naisten tulisi kuulua vammaisia naisia edustavien jär-

jestöjen johtoon yhdenvertaisesti vammaisten miesten kanssa, ja 

heille tulisi antaa tilaa ja valtaa vammaisten henkilöiden kattojär-

jestöissä muun muassa tasapuolisen edustuksen, naiskomiteoiden 

ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävien ohjelmien 

kautta. Sopimuspuolten tulisi taata vammaisten naisten ja lasten, 

mukaan lukien holhouksen alaisten tai laitoksissa elävien naisten, 

osallistuminen kaikkien heidän elämäänsä vaikuttavien toimien 

suunnitteluun, toimeenpanoon ja valvontaan. Vammaisten naisten 

tulisi voida osallistua päätöksentekoprosesseihin, joissa käsitellään 

sellaisia asioita, joilla on yksinomainen tai suhteettoman suuri vaiku-

tus heihin sekä naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon ylei-

sesti, esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja  oikeuksiin 

liittyviä politiikkoja ja kaikentyyppistä naisiin kohdistuvaa, sukupuo-

leen perustuvaa väkivaltaa.

74. 4 artiklan 3 kohta  ja 33 artiklan 3 kohta ovat olennaisia vammaisten 

lasten oikeuksien toimeenpanossa 7 artiklassa määritetyn mukai-

sesti. Sopimuspuolten tulisi ryhtyä toimeen taatakseen vammaisten 

lasten osallistuminen ja aktiivinen mukanaolo heitä edustavien jär-

jestöjen kautta heidän elämäänsä vaikuttavan lainsäädännön, po-

litiikkojen, palvelujen ja ohjelmien suunnitteluun, toimeenpanoon, 

valvontaan ja arviointiin koulussa sekä yhteisöissä paikallisella, kan-

sallisella ja kansainvälisellä tasolla. Osallistumisen tavoitteena on 

se, että vammaisten lasten vaikutusmahdollisuuksia lisätään ja että 
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viranomaiset tunnustavat vammaiset lapset oikeudenhaltijoiksi, joil-

la voi olla aktiivinen rooli omissa yhteisöissään ja yhteiskunnassa. 

Tavoitetta pyritään toteuttamaan monella eri tasolla, kuten tunnus-

tamalla heidän oikeutensa tulla kuulluksi ja varmistamalla, että he 

voivat osallistua aktiivisesti ja käyttää omia oikeuksiaan.37

75. Sopimuspuolten tulisi tarjota vammaisille lapsille tukea päätöksen-

tekoon muun muassa tarjoamalla heille mahdollisuus käyttää kaik-

kia tarvittavia viestintäkeinoja, jotta heidän on helpompi ilmaista 

näkemyksiään,38 esimerkiksi tarjoamalla tietoa lapsille ymmärrettä-

vässä muodossa ja tarvittavaa tukea lasten oman asian ajamiseen 

sekä takaamalla asianmukainen koulutus kaikille kyseisten lasten 

kanssa toimiville ammattilaisille.39 Sopimuspuolten tulisi myös tarjo-

ta vammaisille lapsille ikään sopivaa apua ja menettelyjä sekä tukea. 

Heitä edustavat järjestöt tulisi ottaa osallisiksi neuvotteluihin, joissa 

käsitellään heitä koskevia asioita, ja lasten näkemyksille tulisi antaa 

asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti.

76. 4 artiklan 3 kohta on erityisen tärkeä tietoisuuden lisäämisen kan-

nalta (8 artikla). Komitea muistuttaa sopimuspuolille antamistaan 

suosituksista toteuttaa vammaisjärjestöjen osallistumisen kautta jär-

jestelmällisiä tietoisuuden lisäämiseen tähtääviä ohjelmia, mukaan 

lukien mediakampanjoita julkisilla radiokanavilla ja televisio-ohjel-

missa, joiden tavoitteena on esittää vammaiset henkilöt kaikessa 

37 YK:n lastenavun rahasto, Conceptual framework for monitoring 
outcomes of adolescent participation (maaliskuu 2018). Saatavana 
osoitteessa www.unicef.org/adolescence/files/Conceptual_Fra-
mework_for_Measuring_Outcomes_of_Adolescent_Participation_
March_2018.pdf.

38 Lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12, kohta 21.
39 Sama, kohta 34.
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monimuotoisuudessaan oikeudenhaltijoina.40 Tietoisuuden lisää-

miseen tähtäävissä kampanjoissa ja koulutusohjelmissa, jotka on 

suunnattu kaikille julkisen sektorin virkamiehille, on noudatettava 

yleissopimuksen periaatteita, ja niiden on perustuttava vammaisuu-

den ihmisoikeusmalliin, jotta yhteiskunnassa vallalla olevat vakiintu-

neet sukupuoleen ja vammaisuuteen liittyvät stereotypiat voidaan 

nujertaa. 

77. Jotta vammaisjärjestöt pystyvät asianmukaisesti osallistumaan yleis-

sopimuksen neuvottelu- ja valvontaprosesseihin, on välttämätöntä, 

että käytännöt, mekanismit, tiedotus ja viestintä, tilat ja rakennuk-

set, mukaan lukien kohtuullinen mukautus, ovat mahdollisimman 

hyvin saavutettavissa (9 artikla). Sopimuspuolten tulisi kehittää, 

ottaa käyttöön ja toteuttaa kansainvälisiä esteettömyysstandarde-

ja ja maailmanlaajuisia suunnitteluprosesseja, esimerkiksi tieto- ja 

viestintätekniikan osa-alueella41, jotta voidaan varmistaa tiiviit neu-

vottelut vammaisjärjestöjen kanssa ja jotta niitä voidaan osallistaa 

aktiivisesti.42

78. Riskitilanteissa ja humanitaarisissa hätätilanteissa  (11 artikla) on 

tärkeää, että sopimuspuolet ja humanitaariset toimijat varmista-

vat vammaisjärjestöjen aktiivisen osallistumisen, koordinoinnin ja 

merkityksellisen yhteistyön, mukaan lukien kaikilla tasoilla toimivat 

järjestöt, jotka edustavat kaikenikäisiä vammaisia naisia, miehiä ja 

lapsia. Tämä edellyttää vammaisjärjestöjen aktiivista osallistumista 

40 CRPD/C/MDA/CO/1, kohta 19; CRPD/C/AZE/CO/1, kohta 21 sekä 
CRPD/C/TUN/CO/1, kohta 21.

41 Esteettömyyttä koskeva komitean yleiskommentti nro 2 (2014), koh-
dat 5–7 ja 30.

42 Sama, kohdat 16, 25 ja 48.
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hätätilanteisiin liittyvän lainsäädännön ja politiikkojen kehittämi-

seen, toimeenpanoon ja valvontaan sekä avun jakamiseen liittyvien 

prioriteettien määrittämistä 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Sopi-

muspuolten tulisi edistää maan sisäisesti siirtymään joutuneita vam-

maisia henkilöitä tai vammaisia pakolaisia edustavien järjestöjen 

perustamista, jotta ne pystyvät edistämään kyseisten henkilöiden 

oikeuksia mahdollisissa vaaratilanteissa, kuten aseellisten konflik-

tien aikana.

79. Yhdenvertainen tunnustus lain edessä (12 artikla) takaa, että kai-

killa vammaisilla henkilöillä on oikeus käyttää täysimääräistä oi-

keustoimikelpoisuuttaan ja että heillä on yhdenvertaiset oikeudet 

valita ja hallita heitä koskevia päätöksiä. Yhdenvertainen tunnustus 

lain edessä on edellytys suoralle ja tehokkaalle yhteistyölle ja vam-

maisten henkilöiden osallistumiselle lainsäädännön ja politiikkojen 

kehittämiseen ja toteuttamiseen yleissopimuksen toimeenpanemi-

seksi. Komitea suosittelee, että 12 artiklan noudattamisen laimin-

lyönnin ei tulisi missään olosuhteissa estää 4 artiklan 3 kohdan ja 33 

artiklan 3 kohdan kattavaa toimeenpanoa. Lakeja ja politiikkoja tu-

lisi muokata siten, että tämä oikeustoimikelpoisuuden epäämiseen 

perustuva este voidaan poistaa. 

80. Komitea muistuttaa yleiskommentistaan nro 1 (2014), joka koskee 

yhdenvertaista tunnustusta lain edessä. Yleiskommentissaan komi-

tea määrittää, että oikeustoimikelpoisuus on avainasemassa, jotta 

voidaan varmistaa täysimääräinen ja tehokas osallistuminen yhteis-

kuntaan ja päätöksentekoprosesseihin, ja että osallistuminen tulisi 

taata kaikille vammaisille henkilöille, mukaan lukien kehitysvam-

maisille, autisteille ja henkilöille, joilla on todellinen tai oletettu psy-
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kososiaalinen vamma sekä vammaisille lapsille, heitä edustavien 

järjestöjen kautta. Sopimuspuolten tulisi varmistaa tuettujen pää-

töksentekojärjestelmien saavutettavuus, jotta voidaan mahdollistaa 

osallistuminen päätöksentekoon ja neuvotteluihin, joissa kunnioite-

taan yksilön itsemääräämisoikeutta, tahtoa ja toiveita.

81. Vammaisten henkilöiden oikeus oikeuden saatavuuteen (13 artik-

la) tarkoittaa sitä, että vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti 

muiden kanssa oikeus osallistua oikeusjärjestelmään kokonaisuu-

dessaan. Osallistumiseen kuuluu monia eri muotoja ja vammaiset 

henkilöt voivat toimia esimerkiksi kantajien, uhrien, vastaajien, tuo-

mareiden, valamiesten ja asianajajien roolissa osana demokraat-

tista järjestelmää, joka edistää hyvää hallintoa.43 Tiivis neuvottelu 

vammaisten henkilöiden kanssa heitä edustavien järjestöjen kautta 

on tärkeää kaikissa prosesseissa, jotta voidaan panna toimeen ja/

tai muokata lakeja, asetuksia, politiikkoja ja ohjelmia, jotka liittyvät 

kyseisten henkilöiden osallistumiseen oikeusjärjestelmään.

82. Kaikenlaisen hyväksikäytön, väkivallan ja väärinkäytön ehkäisemi-

seksi (16 artikla) sopimuspuolten tulisi varmistaa, että puolueetto-

mat viranomaiset valvovat tehokkaasti kaikkia laitoksia ja ohjelmia, 

jotka on suunniteltu palvelemaan vammaisia henkilöitä. Komitea on 

havainnut, että vammaisten henkilöiden oikeuksia rikotaan edel-

leen laitoksissa, joissa ”palvellaan” vammaisia henkilöitä, kuten psy-

kiatrisissa laitoksissa ja/tai asumisyksiköissä. 33 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti tämä tarkoittaa sitä, että riippumatta siitä, vastaako riip-

pumaton valvova viranomainen, jolle tehtävä on osoitettu 16 artik-

43 Beasley vs. Australia (CRPD/C/15/D/11/2013), kohta 8.9 sekä 
Lockrey vs. Australia (CRPD/C/15/D/13/2013), kohta 8.9.
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lan 3 kohdan mukaisesti, riippumatonta valvontakehystä 33 artiklan 

2 kohdan mukaisesti, kansalaisyhteiskunta, kuten vammaisjärjestöt, 

tulisi ottaa aktiivisesti mukaan valvomaan kyseisiä laitoksia ja palve-

luja.

83. Komitea muistuttaa itsenäistä elämistä ja yhteisöön kuulumista kä-

sittelevästä yleiskommentistaan nro 5 (2017), jossa määritetään, että 

neuvottelut vammaisien henkilöiden kanssa ja heidän aktiivinen 

osallistamisensa heitä edustavien järjestöjen kautta on erittäin tär-

keää kaikkien suunnitelmien ja strategioiden käyttöönotossa sekä 

seurannassa ja valvonnassa toimeenpantaessa oikeutta itsenäiseen 

elämiseen ja yhteisöön kuulumiseen (19 artikla). Kaikkien vammais-

ten henkilöiden tulisi päästä osallistumaan aktiivisesti ja neuvottele-

maan kaikilla päätöksentekoprosessin tasoilla. Vammaiset henkilöt, 

mukaan lukien laitosmaisissa ympäristöissä asuvat henkilöt, tulisi 

ottaa mukaan deinstitutionalisaatiostrategioiden suunnitteluun, to-

teutukseen ja valvontaan sekä tukipalvelujen kehittämiseen erityi-

sesti kyseisiin henkilöihin liittyen.44

84. Tietojen saavutettavuus (21 artikla) on välttämätöntä, jotta vammais-

järjestöt voivat olla mukana ja osallistua täysimääräisesti valvonta-

prosessiin sekä kertoa näkemyksiään vapaasti prosessin yhteydessä. 

Kyseisten järjestöjen on saatava tietoa kaikkien vammaisten hen-

kilöiden saavutettavassa muodossa, mukaan lukien digitaalisessa 

muodossa, ajoissa ja ilman lisäkustannuksia. Tämä sisältää viittoma-

kielen, selkokielen, yksinkertaisen kielen, pistekirjoituksen, puhetta 

tukevien ja korjaavien viestintäjärjestelmien ja kaikkien muiden saa-

44 Itsenäiseen asumiseen ja yhteisöön kuulumiseen liittyvä yleiskom-
mentti nro 5 (2017) kohta 71.
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vutettavissa olevien, vammaisten henkilöiden valitsemien viestintä-

välineiden,  tapojen ja  muotojen käytön virallisessa viestinnässä. 

Kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien erityiset taloustiedot, 

tilastotiedot ja muut asianmukaiset tiedot, jotka ovat tarpeen tie-

toon perustuvan käsityksen muodostamiseksi, tulisi tuoda saataville 

tarpeeksi ajoissa ennen käytäviä neuvotteluja.

85. Jotta voidaan turvata oikeus osallistavaan koulutukseen (24 artikla) 

komitean yleiskommentin nro 4 (2016) mukaisesti, sopimuspuolten 

tulisi neuvotella vammaisten henkilöiden, mukaan lukien vammais-

ten lasten, kanssa ja osallistaa heitä aktiivisesti vammaisia henkilöi-

tä edustavien järjestöjen kautta osallistavaan koulutuspolitiikkaan 

ja lainsäädäntöön liittyvään suunnitteluun, toimeenpanoon, valvon-

taan ja arviointiin.45 Osallistava koulutus on tärkeää vammaisten 

henkilöiden osallistumisen kannalta 4 artiklan 3 kohdassa ja 33 ar-

tiklan 3 kohdassa kuvatun mukaisesti. Koulutuksen ansiosta ihmiset 

voivat menestyä, ja koulutus kasvattaa todennäköisyyttä osallistua 

yhteiskuntaan, mikä on tärkeää, jotta yleissopimuksen toimeenpa-

no ja valvonta voidaan varmistaa. Sopimuspuolten tulisi varmistaa, 

että julkiset ja yksityiset koulutuslaitokset neuvottelevat vammais-

ten henkilöiden kanssa ja varmistavat, että heidän mielipiteensä 

huomioidaan asianmukaisesti koulutusjärjestelmässä.

86. Sellaisten politiikkojen käyttöönotto, jotka koskevat vammaisten 

henkilöiden oikeutta työhön ja työsuhteeseen (27 artikla), on otet-

tava esille neuvotteluissa, joissa on mukana vammaisia henkilöitä 

edustavia järjestöjä. Politiikkojen tulisi pyrkiä takaamaan työllisty-

misen saavutettavuus, edistämään työtä avoimilla, osallistavilla, syr-

45 Yleiskommentti nro 4, kohta 7.
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jimättömillä, saavutettavilla ja kilpailukykyisillä työmarkkinoilla ja 

työympäristöissä, takaamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet ja su-

kupuolten tasa-arvo sekä tarjoamaan kohtuullinen mukautus ja tuki 

kaikille vammaisille henkilöille.

87. Asianmukaiseen elintasoon ja sosiaaliseen suojaan liittyvän oikeu-

den toteuttaminen (28 artikla ) liittyy suoraan 4 artiklan 3 kohtaan. 

Vammaisjärjestöjen osallistuminen julkiseen politiikkaan on ratkai-

sevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että osapuolina olevien mai-

den viranomaiset huomioivat tilanteet, joissa vammaiset henkilöt ja 

heidän perheensä kohtaavat poissulkemista, epätasa-arvoa ja köy-

hyyttä. Sopimuspuolten tulisi erityisesti pyrkiä tekemään yhteistyö-

tä vammaisjärjestöjen kanssa, jotka edustavat vammaisia henkilöitä, 

jotka ovat työttömiä, joilla ei ole kiinteää toimeentuloa tai jotka eivät 

voi työskennellä oikeuksien tai avustusten epäsuorien menetysten 

takia, jotka asuvat maaseutualueilla tai syrjäseudulla, jotka edusta-

vat alkuperäiskansaa tai jotka ovat naisia tai vanhuksia. 28 artiklan 

toimeenpanoon liittyvien toimenpiteiden, strategioiden, ohjelmien, 

politiikkojen ja lainsäädännön toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä 

kyseisen prosessin valvonnassa sopimuspuolten tulisi neuvotella tii-

viisti vammaisjärjestöjen kanssa, jotka edustavat kaikkia vammaisia 

henkilöitä, ja osallistaa niitä aktiivisesti varmistamalla, että vammai-

suus valtavirtaistetaan ja että heidän vaatimuksensa ja näkemyksen-

sä otetaan huomioon asianmukaisesti.

88. Vammaisten henkilöiden oikeus osallistua poliittiseen ja julkiseen 

elämään (29 artikla) on erittäin tärkeä, jotta vammaisille henkilöil-

le voidaan taata yhdenvertaiset mahdollisuudet täysimääräiseen 

ja tehokkaaseen osallistumiseen sekä yhteiskuntaan kuulumiseen. 
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Äänioikeus ja oikeus tulla valituksi ovat keskeisiä komponentteja 

osallistumisoikeudessa, sillä valitut edustajat päättävät poliittisesta 

ohjelmasta ja ovat avainasemassa varmistamassa yleissopimuksen 

toimeenpanoa ja valvontaa ja edistämässä oikeuksiaan ja etujaan. 

89. Sopimuspuolten tulisi hyväksyä tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjes-

töjen kanssa määräyksiä, joiden avulla taataan, että apua tarvitsevat 

vammaiset henkilöt voivat antaa itse oman äänensä. Tämä voi edel-

lyttää sitä, että vammaisille henkilöille järjestetään apua äänestys-

kopeissa (vaalipäivänä ja ennakkoäänestyksen aikana) kansallisissa 

ja paikallisissa vaaleissa ja kansallisissa kansanäänestyksissä.

90. Vammaisuuden moninaisuutta edustavia henkilöitä tulisi kuulla ja 

heitä tulisi osallistaa heitä edustavien vammaisjärjestöjen kautta tie-

donkeruuprosessiin ja sen toteutukseen (31 artikla).

91. Sopimuspuolten tulisi määrittää yhtenäinen tiedonkeruujärjestel-

mä, jotta voidaan kerätä riittävästi ja oikea-aikaisesti laadukasta ja 

luotettavaa tietoa eriteltynä sukupuolen, iän, etnisen alkuperän, 

maaseutu-/kaupunkiväestön, vammaisuuden tyypin ja sosioeko-

nomisen aseman mukaan, koskien kaikkia vammaisia henkilöitä ja 

heidän oikeuksiaan yleissopimuksen nojalla. Niiden tulisi määrittää 

järjestelmä, jotta voidaan laatia ja toteuttaa politiikkoja yleissopi-

muksen toimeenpanemiseksi tekemällä läheistä yhteistyötä vam-

maisjärjestöjen kanssa ja hyödyntämällä Washington Groupin vam-

maisuutta koskevia tilastoja. Myös tiedonkeruun lisätyökaluja tulisi 

käyttää, jotta saadaan tietoa niiden ryhmien näkemyksistä ja asen-

teista, jotka Washington Group sulkee pois.
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92. Kun päätetään kansainvälisestä yhteistyöstä ja toteutetaan sitä (32 

artikla), on erittäin tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä vammaisten hen-

kilöiden kanssa heitä edustavien järjestöjen kautta ja ottaa kyseiset 

järjestöt osallistumaan yleissopimuksen mukaisten kehityspolitiik-

kojen toteutukseen. Vammaisjärjestöjen kanssa tulisi neuvotella ja 

ne tulisi ottaa kaikilla tasoilla mukaan osallistumaan kansainvälisten 

yhteistyösuunnitelmien,  ohjelmien ja  projektien kehittämiseen, 

toteutukseen ja valvontaan kaikilla tasoilla, mukaan lukien Agen-

da 2030 ja Sendain toimintakehys katastrofiriskien vähentämiseksi 

vuosina 2015–2030.

93. 34 artiklan 3 kohta on tärkeä komitean jäsenyyttä koskevien kri-

teerien noudattamisen kannalta. Se edellyttää, että sopimuspuolet 

kiinnittävät asianmukaista huomiota 4 artiklan 3 kohdassa määritet-

tyyn ehtoon nimittäessään ehdokkaita. Siksi sopimuspuolten tulisi 

neuvotella tiiviisti vammaisjärjestöjen kanssa ja osallistaa niitä ak-

tiivisesti ennen komitean ehdokkaiden nimittämistä. Käyttöön tulisi 

ottaa kansallisia oikeudellisia kehyksiä ja menettelyjä, jotta voidaan 

taata avoimet ja osallistavat osallistumismenettelyt, joissa on muka-

na vammaisjärjestöjä, sekä huomioida neuvottelun tulokset ja hyö-

dyntää niitä lopullisessa nimityksessä.
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V. Toimeenpano kansallisella  
 tasolla

94. Komitea tunnustaa, että sopimuspuolet kohtaavat haasteita toi-

meenpannessaan vammaisten henkilöiden oikeutta tulla kuulluik-

si ja saada osallistua lainsäädännön ja politiikkojen kehittämiseen, 

toteutukseen ja valvontaan yleissopimuksen toimeenpanemiseksi. 

Sopimuspuolten tulisi muun muassa ryhtyä seuraaviin toimiin taa-

takseen 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan täysimääräisen 

toimeenpanon:

a. Kumota kaikki sellaiset lait, mukaan lukien oikeustoimikelpoi-

suuden epäävät lait, jotka estävät vammaista henkilöä vammai-

suuden tyypistä riippumatta tekemästä tiivistä yhteistyötä tai 

osallistumasta aktiivisesti heitä edustavien järjestöjen kautta;

b. Luoda salliva ympäristö vammaisjärjestöjen perustamiselle ja 

toiminnalle ottamalla käyttöön poliittinen toimintakehys, joka 

suosii kyseisten järjestöjen perustamista ja pysyvää toimintaa. 

Tähän kuuluu se, että järjestöille taataan riippumattomuus ja 

itsemääräämisoikeus valtiosta, riittävien rahoitusmekanismien, 

kuten julkisen rahoituksen ja kansainvälisen yhteistyön, määrit-

täminen, toteutus ja saavutettavuus, sekä tuen, kuten teknisen 

avun, tarjoaminen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja val-

miuksien kehittämiseksi;

c.  Kieltää kaikki uhkailu, häirintä ja kostotoimet sellaisia henkilöi-

tä tai järjestöjä kohtaan, jotka pyrkivät edistämään oikeuksiaan 

yleissopimuksen nojalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. 

Sopimuspuolten tulisi myös ottaa käyttöön mekanismeja vam-
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maisten henkilöiden ja heitä edustavien järjestöjen suojaami-

seksi uhkailulta, häirinnältä ja kostotoimilta, mukaan lukien 

tilanteet, joissa ne tekevät yhteistyötä komitean tai muiden kan-

sainvälisten elinten ja ihmisoikeusmekanismien kanssa; 

d. Kannustaa perustamaan vammaisia henkilöitä edustavien jär-

jestöjen kattojärjestöjä, jotka koordinoivat ja edustavat jäsen-

tensä toimintaa, sekä erilaisia vammaisia henkilöitä edustavia 

yksittäisiä järjestöjä, jotta voidaan varmistaa vammaisten hen-

kilöiden, mukaan lukien kaikkein aliedustetuimpina olevien 

ryhmien, täysimääräinen osallistuminen valvontaprosessiin. Jos 

sopimuspuolella on vaikeuksia pystyä ottamaan kaikki erilliset 

vammaisjärjestöt mukaan päätöksentekoprosesseihin, ne voi-

vat ottaa kyseisistä järjestöistä edustajia esimerkiksi pysyviin 

tai väliaikaisiin työryhmiin, mikäli sitä ei voida tehdä vammai-

sia henkilöitä edustavien järjestöjen kattojärjestön tai koalition 

kautta;

e. Ottaa käyttöön lainsäädäntöä ja politiikkoja, joissa tunnuste-

taan vammaisjärjestöjen oikeus osallistua ja olla mukana, sekä 

asetuksia, joissa määritetään selkeät käytännöt yhteistyöhön 

kaikilla vallan ja päätöksenteon tasoilla. Tämän lainsäädän-

nöllisen ja poliittisen toimintakehyksen tulisi mahdollistaa pa-

kollisten julkisten kuulemisten järjestäminen ennen päätösten 

tekemistä sekä sisältää ehdot, joissa edellytetään selkeitä aika-

tauluja, neuvottelujen saavutettavuutta sekä velvoitetta tarjota 

kohtuullista mukautusta ja tukea. Tämä voidaan toteuttaa sel-

keillä viittauksilla laeissa ja muissa asetuksissa, jotka säätelevät 

vammaisjärjestöjen edustajien osallistumista ja valintaa;
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f. Perustaa pysyviä yhteistyömekanismeja vammaisjärjestöjen 

kanssa, mukaan lukien pyöreän pöydän ryhmiä, osallistavia 

keskusteluja, julkisia kuulemisia, kyselyjä ja verkkotutkimuksia, 

kunnioittaen vammaisten henkilöiden monimuotoisuutta ja it-

semääräämisoikeutta kohdissa 11, 12 ja 50 määritetyn mukai-

sesti. Tämä voidaan toteuttaa myös kansallisen neuvoa-antavan 

lautakunnan muodossa, kuten vammaisjärjestöjä edustavan 

kansallisen vammaisneuvoston muodossa;

g. Taata vammaisten henkilöiden osallistuminen ja tukea sitä vam-

maisjärjestöjen kautta, jotka edustavat monipuolisesti vam-

maisten henkilöiden erilaisia taustoja, kuten eri syntyperää ja 

terveydentilaa, ikää, rotua, sukupuolta ja kieltä sekä kansallista, 

etnistä tai sosiaalista alkuperää, alkuperäiskansaan kuulumis-

ta, seksuaalista suuntautuneisuutta ja sukupuoli-identiteettiä, 

intersukupuolista vaihtelua, uskonnollista ja poliittista vakau-

musta, maahanmuuttajastatusta, vammaisuusryhmää tai muuta 

asemaa;

h. Tehdä yhteistyötä vammaisia naisia ja tyttöjä edustavien jär-

jestöjen kanssa ja turvata niiden suora osallistuminen kaikkiin 

julkisiin päätöksentekoprosesseihin turvallisessa ympäristössä 

etenkin sellaisten politiikkojen kehittämisessä, jotka liittyvät 

naisten oikeuksiin, sukupuolten tasa-arvoon ja naisiin kohdis-

tuvaan välivaltaan, seksuaalinen välivalta ja hyväksikäyttö mu-

kaan lukien;

i. Neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden, mukaan lukien 

vammaisten lasten ja naisten, kanssa ja osallistaa heitä aktiivi-

sesti heitä edustavien järjestöjen kautta julkisten päätöksen-

tekoprosessien suunnitteluun, toimeenpanoon ja valvontaan 
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kaikilla tasoilla, erityisesti heihin vaikuttavissa asioissa, mukaan 

lukien riskitilanteet ja humanitaariset hätätilanteet, antamalla 

heille kohtuullisesti ja realistisesti aikaa kertoa näkemyksensä ja 

tarjoamalla riittävää rahoitusta ja tukea;

j. Rohkaista ja tukea vammaisjärjestöjen tai vammaisten henkilöi-

den ryhmien perustamista, valmiuksien kehittämistä, rahoitusta 

ja tehokasta osallistumista, mukaan lukien vammaisten henki-

löiden vanhemmat ja perheet tukiroolissaan, kaikilla päätök-

senteon tasoilla paikallisesti, kansallisesti, alueellisesti (mukaan 

lukien alueellisen integraatiojärjestön sisällä) tai kansainvälises-

ti politiikkojen ja ohjelmien laatimisessa, suunnittelussa, uudis-

tamisessa ja toimeenpanossa;

k. Varmistaa, että sopimuspuolten 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artik-

lan 3 kohdan noudattamista valvotaan, ja helpottaa vammais-

järjestöjen johtajuutta kyseisessä valvonnassa;

l. Kehittää ja toteuttaa vammaisjärjestöjen kanssa tehokkaita täy-

täntöönpanomekanismeja sekä merkityksellisiä sanktioita ja 

oikeuskeinoja sellaisia tilanteita varten, joissa sopimuspuolet 

eivät noudata 4 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 3 kohdan mu-

kaisia velvoitteitaan;

m. Varmistaa kohtuullisen mukautuksen tarjoaminen ja kaikkien 

tilojen, materiaalien, kokousten, hakemuspyyntöjen, menettely-

jen ja tiedon ja viestinnän saavutettavuus liittyen julkiseen pää-

töksentekoon, yhteistyöhön ja valvontaan kaikille vammaisille 

henkilöille, mukaan lukien laitoksissa tai psykiatrisissa sairaa-

loissa eläville ja henkilöille, joilla on autismi. 
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n. Tarjota vammaisuuteen ja ikään sopivaa apua vammaisten 

henkilöiden osallistumiseen heitä edustavien järjestöjen kaut-

ta julkisiin päätöksenteko-, neuvottelu- ja valvontaprosessei-

hin. Kehittää strategioita, jotta voidaan varmistaa vammaisten 

lasten osallistuminen neuvotteluprosesseihin yleissopimuksen 

toimeenpanemiseksi; strategioiden on oltava osallistavia, lap-

siystävällisiä, läpinäkyviä ja kunnioittaa heidän ilmaisun- ja aja-

tuksenvapauttaan;

o. Hoitaa neuvottelut ja menettelyt, joihin kaikki vammaisjärjestöt 

osallistuvat, avoimesti ja läpinäkyvällä tavalla ja ymmärrettäväs-

sä muodossa;

p. Varmistaa, että vammaisjärjestöt voivat saada ja/tai hakea ra-

hoitusta ja muita resursseja, kuten hyödyntää verovapauksia 

ja kansallisia rahapeliarvontoja, kansallisista ja kansainvälisis-

tä lähteistä, mukaan lukien yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä, 

kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä, sopimuspuolilta ja kansain-

välisiltä järjestöiltä;

q. Varmistaa, että nykyiset neuvottelumenettelyt muilla kuin vam-

maisuuteen liittyvillä lain osa-alueilla ovat vammaisten henkilöi-

den saavutettavissa heitä edustavien järjestöjen kautta;

r. Neuvotella tiiviisti vammaisten henkilöiden kanssa ja osallis-

taa heitä aktiivisesti heitä edustavien järjestöjen kautta julkisiin 

budjetointiprosesseihin, kestävän kehityksen tavoitteiden val-

vontaan kansallisella tasolla, kansainväliseen päätöksentekoon 

ja kansainväliseen yhteistyöhön muiden sopimuspuolten kans-

sa, ja ottaa käyttöön kehityspolitiikkoja, jotka virtaviivaistavat 

vammaisten henkilöiden oikeuksia ja näkemyksiä toteutettaes-

sa ja valvottaessa Agenda 2030  ohjelmaa kansallisella tasolla;
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s. Taata, että vammaiset henkilöt voivat osallistua kaikkiin koor-

dinointikeskuksiin ja  mekanismeihin kaikilla hallinnon tasoilla, 

olla edustettuina niissä ja saavuttaa ne helposti sekä taata hei-

dän yhteistyönsä ja edustuksensa riippumattomissa valvonta-

kehyksissä;

t. Edistää ja turvata vammaisten henkilöiden osallistumista ja mu-

kanaoloa heitä edustavien järjestöjen kautta kansainvälisissä 

ihmisoikeusmekanismeissa alueellisella ja maailmanlaajuisella 

tasolla;

u. Määrittää tiiviissä yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa to-

dennettavat mittarit hyvälle osallistumiselle sekä konkreettiset 

aikataulut ja vastuut toimeenpanoa ja valvontaa varten. Kyseis-

tä osallistumista voidaan mitata esimerkiksi selventämällä jär-

jestöjen osallistumista lakien muutosehdotusten laatimiseen 

liittyen, ilmoittamalla kyseisistä järjestöistä tulevien, päätöksen-

tekoprosesseihin osallistuvien edustajien määrä.
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