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Johdanto

YK:n Kaikkinaisen naisten syrjinnän pois-
tamista koskeva yleissopimus (CEDAW, 
Naisten oikeuksien sopimus) oli syntyaika-
naan vuonna 1979 hyvin edistyksellinen 
asiakirja.

Sopimuksella irtaannuttiin aikaisemmas-
ta sopimusperinteestä, jossa naisia suojel-
tiin kuin lapsia. Aikaisemmat naisten ase-
maan liittyvät sopimukset kohdistuivat 
johonkin nimenomaiseen naisiin yhdis-
tettyyn ongelmaan, kuten naiskauppaan, 
mutta CEDAW pyrkii kaikkien naisten oi-
keuksien täysimääräiseen toteutumiseen 
kaikilla elämänalueilla. 
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Sopimus edellyttää monipuolisia toimia 
syrjinnän poistamiseksi ja määrittelee 
syrjinnän innovatiivisesti. Lisäksi sopimus 
velvoittaa jäsenvaltioita aktiivisesti edis-
tämään tasa-arvoa ja korostaa tarvetta ir-
taantua stereotyyppisistä sukupuolia kos-
kevista käsityksistä. Sopimus on edelleen 
hyvin tarpeellinen, myös Suomessa. 

Sopimus elää ajassa
Vuosien varrella sopimuksen tulkintaan 
on tullut uusia painotuksia. Itse sopimus-
tekstissä viitataan naisiin kohdistuvaan 
väkivaltaan vain joidenkin rikosten kuten 
naiskaupan yhteydessä. Vielä sopimuksen 
synnyn aikaan väkivallan sukupuolittu-
neet piirteet eivät olleet yleisesti tiedossa, 
eikä valtioiden katsottu olevan vastuussa 
kansalaisten välisestä väkivallasta.

Vuodesta 1989 alkaen sopimusvaltioita on 
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suositeltu raportoimaan väkivallasta ja 
sen vastaisista toimistaan, ja vuonna 1992 
annetun yleissuositus 19:n mukaan nai-
siin kohdistuva väkivalta on sopimuksen 
tarkoittamaa syrjintää. Naisiin kohdistu-
vaksi väkivallaksi kuvataan suosituksessa 
monenlaisia tekoja ja ilmiöitä, edellyttäen 
että ne kohdistuvat naisiin koska nämä 
ovat naisia tai kohdistuvat epäsuhtaisesti 
naisiin. 

Matkaa syrjinnän poistamiseksi 
vielä kurottavana
Vaikka kyse on naisten oikeuksia turvaa-
vasta sopimuksesta, CEDAW voidaan pan-
na täytäntöön sukupuolineutraalin lain-
säädännön avulla ja kieltämällä syrjintä 
sukupuolen perusteella.

Suomi allekirjoitti sopimuksen jo vuon-
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na 1980, mutta sen ratifioinnin katsottiin 
edellyttävän Suomen ensimmäisen varsi-
naisen syrjinnänvastaisen lain säätämis-
tä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta säädettiin vuonna 1986. Lisäksi 
muutettiin muun muassa sukunimilakia, 
joka tuolloin kohteli sukupuolia eri taval-
la. On kuitenkin syytä muistaa, että itse 
sopimus edellyttää naisiin kohdistuvan 
syrjinnän poistamista, joka voi jatkua su-
kupuolineutraaleista laeista ja sukupuo-
liin nähden symmetrisestä syrjintäkiel-
losta huolimatta.

Sopimusta valvotaan sekä säännöllisen 
raportoinnin avulla, ja sopimukseen liittyy 
myös mahdollisuus tehdä yksilövalitus. 
Raportoinnin yhteydessä Suomen toimia 
naisiin kohdistuvan väkivallan torjumi-
seksi on pidetty riittämättöminä. Esimer-
kiksi rikoksen uhreille tarkoitetut palvelut 
ovat olleet aivan alimitoitettuja. Suomi 



– 7 –– 6 –

velvoitettiinkin viimeisimmän säännöl-
lisen raportointikierroksen yhteydessä 
erikseen raportoimaan toimistaan naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi.

Toinen ajankohtainen ongelma liittyy vä-
hemmistöihin kuuluvien naisten oikeuk-
sien takaamiseen. Naisten oikeuksien so-
pimuksen valvonnassa – kuten syrjintä-
kieltojen valvonnan yhteydessä yleensä-
kin – on noussut esiin tarve estää myös 
sellainen syrjintä, jonka kohteeksi ihmiset 
joutuvat usean samanaikaisesti vaikut-
tavan syrjintäperusteen vuoksi. Etenkin 
etnisen alkuperän ja sukupuolen ’risteyk-
sessä’ syrjintä voi olla erityisen suuri on-
gelma.

KEVÄT NOUSIAINEN

Naistutkimuksen tieteenalan 
Minna Canth -akatemiaprofessori
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Kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskeva yleissopimus

Tämän yleissopimuksen sopimusvaltiot

todeten Yhdistyneiden Kansakuntien pe- 
ruskirjan vahvistavan uskon ihmisen pe-
rusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja mer-
kitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläi-
siin oikeuksiin,

todeten ihmisoikeuksien yleismaailmal-
lisen julistuksen vahvistavan syrjinnän 
hylättävyyden ja julistavan, että kaikki 
ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisi-
na arvoltaan ja oikeuksiltaan ja että jo-
kaisella on oikeus nauttia julistuksessa 
mainittuja oikeuksia ja vapauksia ilman 
minkäänlaista erottelua, mukaan lukien 
sukupuoleen perustuva erottelu,

todeten, että kansainvälisten ihmisoike-
ussopimusten sopimusvaltiot ovat velvoi-
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tettuja varmistamaan miehille ja naisille 
yhtäläiset oikeudet nauttia kaikkia talou-
dellisia, sosiaalisia, sivistyksellisiä, kansa-
lais- ja poliittisia oikeuksia,

ottaen huomioon Yhdistyneiden Kansa-
kuntien ja sen erityisjärjestöjen piirissä 
tehdyt yleissopimukset miesten ja naisten 
yhtäläisten oikeuksien edistämisestä,

todeten myös Yhdistyneiden Kansakun-
tien ja sen erityisjärjestöjen hyväksymät 
päätöslauselmat, julistukset ja suosituk-
set miesten ja naisten yhtäläisten oikeuk-
sien edistämisestä,

huolissaan kuitenkin siitä, että näistä 
erilaisista asiakirjoista huolimatta laajaa 
naisten syrjintää esiintyy jatkuvasti,

muistaen, että naisten syrjintä loukkaa 
tasa-arvoisten oikeuksien ja ihmisarvon 
kunnioittamisen periaatteita, estää nai-
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sia osallistumasta yhtäläisin ehdoin kuin 
miehet maidensa poliittiseen ja yhteis-
kunnalliseen sekä talous- ja kulttuurielä-
mään, hidastaa yhteiskunnan ja perheen 
vaurastumista ja vaikeuttaa naisten voi-
mavarojen täysimääräistä kehittämistä 
käytettäviksi maidensa ja ihmiskunnan 
hyväksi,

huolestuneina siitä, että köyhissä oloissa 
naiset pääsevät vähiten osallisiksi ravin-
nosta, terveyspalveluista, opetuksesta ja 
koulutuksesta, työpaikoista ja muista pe-
rustarpeista,

vakuuttuneina siitä, että tasavertaisuu-
teen ja oikeudenmukaisuuteen perustu-
van uuden kansainvälisen talousjärjes-
tyksen luominen vaikuttaa merkittävästi 
miesten ja naisten tasa-arvon edistämi-
seen,
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painottaen, että apartheidin, kaikkinaisen 
rasismin ja rotusyrjinnän, siirtomaavallan 
ja uuskolonialismin, hyökkäysten, vieraan 
vallan miehityksen ja ylivallan sekä valti-
oiden sisäisiin asioihin puuttumisen pois-
taminen on olennaista miesten ja naisten 
oikeuksien täysimääräiselle toteutumisel-
le,

vahvistaen, että kansainvälisen rauhan ja 
turvallisuuden lujittaminen, kansainväli-
nen liennytys, valtioiden välinen yhteistyö 
yhteiskunta- ja talousjärjestelmästä riip-
pumatta, tarkan ja tehokkaan kansainvä-
lisen valvonnan alainen yleinen ja täydel-
linen aseiden, erityisesti ydinaseiden rii-
sunta, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon 
ja molemminpuolisen hyödyn periaattei-
den vahvistaminen maiden välisissä suh-
teissa sekä vieraan vallan, siirtomaavallan 
tai miehityksen alaisina elävien kansojen 
itsemääräämisoikeuden ja kansallisen täy-
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sivaltaisuuden ja alueellisen koskematto-
muuden kunnioittaminen edistävät yh-
teiskunnallista edistystä ja kehitystä ja 
siten auttavat miesten ja naisten täyden 
tasa-arvon saavuttamista,

vakuuttuneina siitä, että kunkin maan 
täysimittainen ja täydellinen kehittämi-
nen, maailman hyvinvointi sekä rauhan 
asia edellyttävät naisten mahdollisimman 
laajamittaista osallistumista kaikilla aloil-
la yhtäläisin ehdoin miesten kanssa,

pitäen mielessä naisten suuren osuuden 
perheen hyvinvoinnissa ja yhteiskunnan 
kehityksessä, osuuden, jota tähän asti ei 
ole täysin tunnustettu, äitiyden yhteis-
kunnallisen merkityksen sekä molempien 
vanhempien tehtävät ja merkityksen per-
heessä ja lastenkasvatuksessa sekä tietoi-
sina siitä, että naisten osa synnyttäjinä ei 
saa johtaa syrjintään vaan että lasten kas-
vattaminen edellyttää vastuun jakamista 
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tasapuolisesti miesten ja naisten ja koko 
yhteiskunnan kesken,

tietoisina siitä, että miesten perinteellisen 
roolin samoin kuin naisten yhteiskunnal-
lisen ja perheroolin muutos on tarpeen 
täyden tasa-arvon saavuttamiseksi mies-
ten ja naisten välillä,

vakaasti päättäneinä toteuttaa naisten 
syrjinnän poistamista koskevan julistuk-
sen periaatteet ja sen vuoksi hyväksyä 
tällaisen syrjinnän kaikkien muotojen ja 
ilmentymien poistamisen edellyttämät 
toimet,

ovat sopineet seuraavasta:
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I OSA

1. artikla
Tässä yleissopimuksessa ”naisten syrjin-
tä” tarkoittaa kaikkea sellaista sukupuo-
len perusteella tapahtuvaa syrjintää, pois-
sulkemista tai rajoittamista, jonka vai-
kutus tai tarkoitus on heikentää naisille 
-- miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta 
ja siviilisäädystä riippumatta -- kuuluvien 
yhtäläisten ihmisoikeuksien ja perusva-
pauksien tunnustamista, nauttimista tai 
toteuttamista poliittisella, taloudellisella, 
yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä, kan-
salaisoikeuksiin liittyvällä tai muilla aloil-
la, tai mitätöidä nämä oikeudet.

2. artikla
Sopimusvaltiot tuomitsevat naisten syr-
jinnän kaikki muodot ja sopivat siitä, että 
ryhtyvät kaikin asianmukaisin keinoin vii-
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pymättä poistamaan naisiin kohdistuvaa 
syrjintää, ja tämän saavuttamiseksi sitou-
tuvat

a) sisällyttämään kansalliseen perustusla-
kiinsa tai muuhun asianmukaiseen lain-
säädäntöön miesten ja naisten tasa-arvon 
periaatteen, ellei niin jo ole tehty, ja var-
mistamaan laeilla ja muilla asianmukai-
silla keinoilla tämän periaatteen toteutta-
misen käytännössä;

b) hyväksymään asianmukaiset lainsää-
däntö- ja muut toimet, jotka kieltävät kai-
ken naisten syrjinnän, niihin tarvittaessa 
liittyvine sanktioineen;

c) turvaamaan naisten oikeuksien juridi-
sen suojaamisen samoin perustein kuin 
miestenkin ja varmistamaan sen, että toi-
mivaltaisten kansallisten tuomioistuinten 
ja muiden julkisten instituutioiden vä-
lityksellä naisille taataan tehokas suoja 
kaikkia syrjintätoimia vastaan;
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d) pidättymään kaikista naisia syrjivis-
tä toimista tai käytännöistä ja varmista-
maan, että julkiset viranomaiset ja laitok-
set toimivat tämän velvoitteen mukaises-
ti;

e) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimen-
piteisiin henkilöiden, järjestöjen ja yritys-
ten taholta tapahtuvan naisten syrjinnän 
poistamiseksi;

f) ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin, 
mukaan lukien lainsäädäntötoimet, ole-
massaolevien naisia syrjivien lakien ja 
muiden säännösten, tapojen ja käytäntö-
jen muuttamiseksi tai poistamiseksi;

g) kumoamaan kaikki sellaiset kansalliset 
rikosoikeudelliset määräykset, jotka mer-
kitsevät naisiin kohdistuvaa syrjintää.
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3. artikla
Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asian-
mukaisiin toimiin mukaan lukien lain-
säädäntötoimet, kaikilla aloilla, erityisesti 
poliittisella, sosiaalisella, taloudellisella 
ja sivistyksellisellä alalla, varmistaakseen 
naisten täyden kehityksen ja etenemisen, 
jotta heille taataan mahdollisuudet har-
joittaa ja nauttia ihmisoikeuksia ja perus-
vapauksia tasa-arvoisina miesten kanssa.

4. artikla
1. Sopimusvaltioiden hyväksymiä väliai-
kaisia erityistoimia tosiasiallisen tasa-ar-
von toteutumisen jouduttamiseksi ei kat-
sota syrjinnäksi tämän yleissopimuksen 
tarkoittamassa mielessä, mutta ne eivät 
missään tapauksessa saa johtaa eriarvois-
ten tai erillisten normien ylläpitämiseen; 
näistä toimenpiteistä tulee luopua, kun 
yhtäläisten mahdollisuuksien ja tasa-ar-
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voisen kohtelun päämäärät on saavutettu.

2. Syrjinnäksi ei katsota sopimusvalti-
oiden hyväksymiä äitiyssuojaa koskevia 
erityistoimia, joihin kuuluvat myös tämän 
yleissopimuksen mukaiset toimet.

5. artikla
Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin

a) muuttaakseen miesten ja naisten so-
siaalisia ja sivistyksellisiä käyttäytymis-
kaavoja poistaakseen ennakkoluulot ja 
tapaan tai muuhun perustuvat käytännöt, 
joiden lähtökohtana on käsitys jomman-
kumman sukupuolen alemmuudesta tai 
ylemmyydestä tai kaavamainen miesten 
ja naisten roolijako;

b) varmistaakseen, että perhekasvatuk-
seen kuuluu äitiyden yhteiskunnallisen 
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funktion asianmukainen ymmärtäminen 
ja miesten ja naisten yhteisen vastuun 
tunnustaminen lastensa kasvattamisessa 
ja kehityksessä, pitäen mielessä, että las-
ten etu on kaikissa tapauksissa otettava 
ensisijaisesti huomioon.

6. artikla
Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin, lainsäädän-
tötoimet mukaan lukien, estääkseen kai-
kenlaisen naisten kaupan ja naisten pros-
tituutiosta hyötymisen.

II OSA

7. artikla
Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen 
naisten syrjinnän maan poliittisesta ja 
julkisesta elämästä ja erityisesti varmis-
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taakseen naisille oikeuden miesten kans-
sa samoin ehdoin

a) äänestää kaikissa vaaleissa ja yleisissä 
kansanäänestyksissä ja olla vaalikelpoi-
nen kaikkiin yleisellä äänestyksellä valit-
taviin elimiin;

b) osallistua hallituksen politiikan muo-
dostamiseen ja toteuttamiseen sekä toi-
mia julkisen viran haltijana ja suorittaa 
kaikkia julkisia tehtäviä kaikilla hallinnon 
tasoilla;

c) osallistua maan julkiseen ja poliittiseen 
elämään liittyvien kansalaisjärjestöjen ja 
yhdistysten toimintaan.

8. artikla

Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin varmistaakseen naisil-
le mahdollisuuden samoin perustein kuin 
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miehille ja ilman minkäänlaista syrjintää 
edustaa hallitustaan kansainvälisellä ta-
solla ja osallistua kansainvälisten järjes-
töjen työhön.

9. artikla

1. Sopimusvaltioiden tulee myöntää nai-
sille yhtäläiset oikeudet kuin miehille saa-
da, muuttaa ja säilyttää kansalaisuuten-
sa. Erityisesti niiden tulee varmistaa, ettei 
avioliitto ulkomaalaisen kanssa eikä avio-
miehen kansalaisuuden muutos avioliiton 
aikana automaattisesti muuta vaimon 
kansalaisuutta, tee hänestä valtiotonta tai 
pakota häntä vastaanottamaan miehensä 
kansalaisuutta.

2. Sopimusvaltioiden tulee myöntää nai-
sille yhtäläiset oikeudet kuin miehille hei-
dän lastensa kansalaisuuteen nähden.
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III OSA

10. artikla
Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin naisten syrjin-
nän poistamiseksi voidakseen varmistaa 
heille koulutuksen alalla yhtäläiset oi-
keudet kuin miehille ja erityisesti varmis-
taakseen miesten ja naisten tasa-arvon 
pohjalta

a) yhtäläiset edellytykset työuran ja am-
matinvalinnan ohjaukseen, mahdollisuu-
den opintoihin ja tutkintojen suorittami-
seen kaiken asteisissa oppilaitoksissa sekä 
maaseudulla että kaupungissa; tämä ta-
sa-arvo on taattava varhaiskasvatuksessa, 
yleissivistävässä ja teknisessä koulutuk-
sessa, yliopistokoulutuksessa ja teknilli-
sellä korkeakouluasteella sekä kaikenlai-
sessa ammatillisessa koulutuksessa;
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b) mahdollisuudet samaan opinto-ohjel-
maan, samoihin tutkintoihin, samanta-
soisen opettajakunnan antamaan opetuk-
seen ja samantasoisiin koulutiloihin ja 
-varusteisiin;

c) miesten ja naisten kaavamaisen roo-
lijaon poistamiseen kaikentasoisessa ja 
-tyyppisessä koulutuksessa rohkaisemalla 
yhteisopetusta ja muita tämän päämää-
rän saavuttamista auttavia koulutusmuo-
toja ja erityisesti tarkistamalla oppikirjat 
ja koulutusohjelmat sekä mukauttamalla 
opetusmenetelmiä;

d) yhtäläiset mahdollisuudet saada sti-
pendejä ja muita opintoapurahoja;

e) yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
jatko-opetukseen, mukaan lukien aikuis-
opetuksen ja käytännön lukutaito-oh-
jelmat, erityisesti sellaiseen opetukseen, 
jonka tarkoituksena on niin pian kuin 
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mahdollista vähentää miesten ja naisten 
koulutuksen eroja;

f) vähentää naisopiskelijoiden opintojen 
keskeyttämistä ja järjestää ohjelmia liian 
aikaisin koulunsa lopettaneille tytöille ja 
naisille;

g) yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
aktiivisesti urheiluun ja liikuntakasvatuk-
seen;

h) mahdollisuus erityisopetukseen ja neu-
vontaan perheiden terveyden ja hyvin-
voinnin varmistamiseksi, mukaan luettu-
na perhesuunnittelua koskeva tietous ja 
neuvonta.

11. artikla
1. Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin poistaakseen 
naisten syrjinnän työelämästä varmis-
taakseen miesten ja naisten tasa-arvon 
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pohjalta samat oikeudet, joita ovat erityi-
sesti

a) oikeus työhön kaikille ihmisille kuulu-
vana erottamattomana oikeutena;

b) oikeus samoihin työmahdollisuuksiin, 
mukaan lukien samojen valintaperustei-
den soveltaminen työhönotossa;

c) oikeus vapaaseen ammatin ja työn va-
lintaan, oikeus etenemiseen, työsuhde-
turvaan ja kaikkiin palvelussuhteeseen 
liittyviin etuuksiin ja ehtoihin sekä oikeus 
ammattikoulutukseen ja uudelleenkoulu-
tukseen, mukaan lukien oppisopimuskou-
lutus, ylempi ammatillinen koulutus ja 
jatkokoulutus;

d) oikeus samaan palkkaan, siihen liitty-
vine etuuksineen ja samaan kohteluun 
samanarvoisessa työssä ja samaan kohte-
luun työn laatua arvioitaessa;
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e) oikeus sosiaaliturvaan, erityisesti eläk-
keelle siirtymisen, työttömyyden, sairau-
den, vamman ja vanhuuden sekä muun 
työkyvyttömyyden varalta sekä oikeus 
palkalliseen lomaan;

f) oikeus terveellisiin ja turvallisiin työolo-
suhteisiin, mukaan lukien suvunjatkamis-
funktion suojaaminen.

2. Estääkseen naisten syrjinnän avioliiton 
tai äitiyden perusteella ja varmistaakseen 
heidän tehokkaan oikeutensa työhön, so-
pimusvaltioiden tulee ryhtyä tarvittaviin 
toimenpiteisiin

a) irtisanomisen kieltämiseksi rangais-
tuksen uhalla raskauden tai äitiysloman 
johdosta sekä siviilisäätyyn perustuvan 
syrjinnän kieltämiseksi irtisanomisen yh-
teydessä;

b) palkallisen äitiysloman myöntämisek-
si tai järjestääkseen muun äitiysloman, 
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johon liittyy palkkaan verrattavat sosi-
aalietuudet, menettämättä aikaisempaa 
työpaikkaa, katkaisematta työsuhdetta, 
vähentämättä palvelusvuosien määrää 
tai menettämättä muita sosiaalietuuksia;

c) tarvittavien yhteiskuntapalvelujen jär-
jestämiseksi, jotta vanhemmat voisivat 
hoitaa velvollisuutensa sekä perhettään 
että työtään kohtaan ja osallistua jul-
kiseen elämään, erityisesti edistämällä 
lasten päivähoitopalvelujen luomista ja 
kehittämistä;

d) erityissuojelun järjestämiseksi raskaa-
na oleville naisille työtehtävissä, joiden 
on todettu olevan haitallisia raskauden 
aikana.

3. Tämän artiklan kattamiin kysymyksiin 
liittyvä suojelulainsäädäntö on tarkistet-
tava ajoittain tieteellisen ja teknologisen 
tietouden pohjalta sekä tarpeen mukaan 
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uudistettava, kumottava tai laajennetta-
va.

12. artikla

1. Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaik-
kiin tarvittaviin toimenpiteisiin naisten 
syrjinnän poistamiseksi terveydenhoidon 
alalla ja varmistaakseen miesten ja nais-
ten tasa-arvon pohjalta terveydenhoito-
palvelujen saannin, mukaan lukien per-
hesuunnitteluun liittyvät palvelut.

2. Edellä olevan 1 kappaleen määräyk-
sistä riippumatta sopimusvaltiot var-
mistavat naisille asianmukaiset palvelut 
raskauden, synnytyksen ja synnytyksen 
jälkeisen kauden aikana, antaen tarvitta-
essa palveluja maksuttomasti sekä riittä-
vän ravinnon raskauden ja imettämisen 
aikana.
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13. artikla

Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaikkiin 
asianmukaisiin toimenpiteisiin naisten 
syrjinnän poistamiseksi muilta talous- ja 
yhteiskuntaelämän aloilta varmistaak-
seen miesten ja naisten tasa-arvon poh-
jalta samat oikeudet, erityisesti

a) oikeuden perheellisyysetuuksiin;

b) oikeuden pankkilainoihin, kiinnelainoi-
hin ja muihin luottomuotoihin;

c) oikeuden osallistua virkistystoimintaan, 
urheiluun ja kulttuurielämän aloihin.

14. artikla

1. Sopimusvaltioiden tulee ottaa huomi-
oon maaseudun naisten erityisongelmat 
ja heidän merkittävän osuutensa per-
heidensä toimeentulossa, mukaan lukien 
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heidän työnsä talouselämän niillä aloilla, 
joilla ei makseta työstä rahallista korva-
usta, ja ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toi-
menpiteisiin varmistaakseen, että tämän 
yleissopimuksen määräyksiä sovelletaan 
myös maaseudun naisiin.

2. Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin tar-
vittaviin toimenpiteisiin naisten syrjin-
nän poistamiseksi maaseudulla varmis-
taakseen miesten ja naisten tasa-arvon 
pohjalta, että he osallistuvat ja hyötyvät 
maaseudun kehityksestä ja erityisesti var-
mistavat näille naisille oikeuden

a) osallistua kehityssuunnitelmien laadin-
taan ja toteuttamiseen kaikilla tasoilla;

b) saada asianmukaisia terveydenhoito-
palveluja, mukaan lukien perhesuunnit-
teluun liittyvää tiedotusta, neuvontaa ja 
palveluja;
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c) hyötyä välittömästi sosiaaliturvaohjel-
mista;

d) saada kaiken tyyppistä koulutusta ja 
valmennusta oppilaitoksissa ja niiden ul-
kopuolella, mukaan lukien käytännön lu-
kutaito-ohjelmat, sekä hyötyä yhdyskun-
tapalveluista muun muassa heidän tekni-
sen ammattitaitonsa parantamiseksi;

e) järjestää oma-aloitteisia ryhmiä ja 
osuuskuntia yhtäläisten taloudellisten 
mahdollisuuksien luomiseksi työsuhteen 
tai itsenäisen ammatinharjoittamisen 
avulla;

f) osallistua kaikkeen yhdyskuntatoimin-
taan;

g) saada maatalouslainoja ja -luottoja, 
osallistua markkinointijärjestelmiin ja 
käyttää asianmukaista teknologiaa sekä 
saada yhtäläinen kohtelu maareformi- ja 
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maajako-ohjelmissa;

h) saada asianmukaiset elinolosuhteet 
erityisesti asuntoon, hygieniaan, säh-
kön ja veden saantiin, kulkuvälineisiin ja 
muuhun yhteydenpitoon nähden.

IV OSA

15. artikla

1. Sopimusvaltioiden tulee taata naisten 
ja miesten oikeudellinen tasa-arvo.

2. Sopimusvaltioiden tulee myöntää nai-
sille yksityisoikeudellisissa kysymyksissä 
sama oikeustoimikelpoisuus kuin miehille 
sekä samat mahdollisuudet käyttää sitä. 
Niiden tulee erityisesti myöntää naisil-
le yhtäläiset oikeudet tehdä sopimuksia, 
hallita omaisuutta ja saada yhtäläinen 
kohtelu oikeudenkäynnin kaikissa vai-
heissa.
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3. Sopimusvaltiot sopivat, että kaikki so-
pimukset tai muut oikeudelliset asiakir-
jat, olivatpa ne minkä laatuisia tahansa, 
joiden tarkoituksena on rajoittaa naisten 
oikeustoimikelpoisuutta, on katsottava 
mitättömiksi.

4. Sopimusvaltiot myöntävät miehille ja 
naisille samat oikeudet henkilöiden liik-
kumista sekä heidän asuin- ja kotipaik-
kansa valinnanvapautta koskevassa lain-
säädännössä.

16. artikla

1. Sopimusvaltioiden tulee ryhtyä kaik-
kiin tarvittaviin toimenpiteisiin poistaak-
seen naisten syrjinnän kaikissa avioliit-
toon ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa 
ja erityisesti turvata miesten ja naisten 
tasa-arvon pohjalta:
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a) sama oikeus solmia avioliitto;

b) sama oikeus vapaasti valita aviopuoli-
sonsa ja mennä avioliittoon vain omasta 
vapaasta tahdostaan;

c) yhtäläiset oikeudet ja vastuu avioliiton 
aikana ja sen purkautuessa;

d) yhtäläiset oikeudet ja vastuu vanhem-
pina, siviilisäädystä riippumatta, lapsiinsa 
nähden. Kaikissa tapauksissa lasten edut 
ovat ensisijaisia;

e) yhtäläiset oikeudet vapaasti ja vastuun-
tuntoisesti päättää lastensa lukumääräs-
tä ja syntymisajoista sekä mahdollisuus 
tämän oikeuden harjoittamisen edellyt-
tämään tietoon, opetukseen ja välineisiin;

f) yhtäläiset oikeudet ja vastuu lapsen hol-
houksen, huollon, valvonnan tai adoption 
tai vastaavien järjestelmien suhteen, mil-
loin nämä käsitteet on kansalliseen lain-
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säädäntöön sisällytetty. Kaikissa tapauk-
sissa lasten edut ovat ensisijaisia;

g) samat henkilökohtaiset oikeudet avio-
puolisoina, mukaan lukien oikeus valita 
sukunimi, ammatti ja työpaikka;

h) samat oikeudet kummallakin aviopuo-
lisolle vapaasti omistaa, hankkia, hoitaa, 
hallita ja käyttää omaisuutta tai luopua 
siitä, joko maksutta tai korvauksesta.

2. Lapsen kihlaaminen ja lapsiavioliitto 
on katsottava mitättömiksi ja ryhdyttä-
vä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, 
mukaan lukien lainsäädäntötoimet, avio-
liiton solmimisen vähimmäisiän määrää-
miseksi ja avioliittojen viralliseen väestö-
rekisteriin kirjaamisen pakolliseksi saat-
tamiseksi.
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V OSA

17. artikla
1. Tämän yleissopimuksen toteuttamises-
sa tapahtuneen edistyksen arvioimiseksi 
perustetaan Naisten syrjinnän poistamis-
ta käsittelevä komitea (jäljempänä ”ko-
mitea”), johon yleissopimuksen voimaan 
tullessa kuuluu kahdeksantoista ja sen 
jälkeen, kun kolmaskymmenesviides jä-
senvaltio on sen ratifioinut tai siihen liit-
tynyt, kaksikymmentäkolme moraaliltaan 
ja pätevyydeltään korkeatasoista, yleisso-
pimuksen kattaman alan asiantuntijaa. 
Sopimusvaltiot valitsevat asiantuntijat 
kansalaistensa keskuudesta ja he toimivat 
henkilökohtaisessa ominaisuudessaan. 
Asiantuntijoiden valinnassa on otettava 
huomioon tasapuolinen maantieteellinen 
jakauma sekä että eri sivistysmuodot ja 
tärkeimmät oikeusjärjestelmät ovat edus-
tettuina.
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2. Komitean jäsenet valitaan salaisella 
äänestyksellä sopimusvaltioiden nimeä-
mien henkilöiden luettelosta. Jokainen 
sopimusvaltio voi nimetä yhden henkilön 
omien kansalaistensa keskuudesta.

3. Ensimmäinen äänestys pidetään kuu-
den kuukauden kuluttua tämän sopimuk-
sen voimaantulosta. Viimeistään kolmea 
kuukautta ennen kutakin äänestystä Yh-
distyneiden Kansakuntien pääsihteeri lä-
hettää kaikille sopimusvaltioille kirjeen, 
jossa hän pyytää näitä nimeämään eh-
dokkaansa kahden kuukauden kuluessa. 
Pääsihteeri laatii täten nimetyistä henki-
löistä aakkosellisen luettelon mainiten, 
mikä sopimusvaltio on nimennyt kunkin 
henkilön, ja toimittaa luettelon sopimus-
valtioille.

4. Komitean jäsenten valinta tapahtuu 
sopimusvaltioiden kokouksessa, jonka 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri 
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kutsuu koolle Yhdistyneiden Kansakun-
tien päämajaan. Tässä kokouksessa, joka 
on päätösvaltainen kahden kolmasosan 
sopimusvaltioista ollessa edustettuina, 
komiteaan valitaan ne ehdokkaat, jotka
ovat saaneet suurimman äänimäärän 
sekä ehdottoman enemmistön läsnäole-
vien ja äänestävien sopimusvaltioiden 
edustajien äänistä.

5. Komitean jäsenet valitaan neljäksi vuo-
deksi. Ensimmäisissä vaaleissa valituista 
jäsenistä yhdeksän jäsenen toimikausi 
päättyy kuitenkin kahden vuoden kulut-
tua; välittömästi ensimmäisen vaalin jäl-
keen todetaan näiden henkilöiden nimet 
komitean puheenjohtajan suorittamassa 
arvonnassa.

6. Komitean viisi lisäjäsentä valitaan tä-
män artiklan 2., 3. ja 4. kappaleen mukai-
sesti sen jälkeen, kun kolmaskymmenes-
viides ratifiointi tai liittyminen on tapah-
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tunut. Kahden täten valitun lisäjäsenen 
toimikausi päättyy kahden vuoden kulut-
tua. Näiden kahden henkilön nimet tode-
taan komitean puheenjohtajan suoritta-
massa arvonnassa.

7. Jos jonkun jäsenen paikka odottamatta 
vapautuu, jäsenvaltio, jonka asiantuntija 
on lakannut toimimasta komitean jäsene-
nä, nimeää kansalaisistaan toisen asian-
tuntijan, jonka komitea hyväksyy.

8. Komitean jäsenet saavat yleiskokouk-
sen suostumuksella ja sen määräämin eh-
doin palkkion Yhdistyneiden Kansakun-
tien varoista komitean tärkeän vastuualu-
een huomioon ottaen.

9. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihtee-
ri asettaa komitean käyttöön tarvittavan 
henkilöstön, tilat ja välineet, jotta komitea 
voisi tehokkaasti suoriutua tämän yleisso-
pimuksen sille asettamista tehtävistä.
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18. artikla

1. Sopimusvaltiot sitoutuvat toimitta-
maan Yhdistyneiden Kansakuntien pää-
sihteerille komitean käsiteltäväksi ker-
tomuksen niistä lainsäädännöllisistä, 
oikeudellisista, hallinnollisista ja muista 
toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet 
tämän yleissopimuksen määräysten to-
teuttamiseksi, sekä tässä suhteessa ta-
pahtuneesta edistyksestä:

a) vuoden kuluessa siitä, jolloin yleissopi-
mus on asianomaisen valtion osalta tullut 
voimaan;

b) sen jälkeen vähintään joka neljäs vuosi 
sekä milloin komitea sitä pyytää.

2. Kertomuksissa voidaan mainita niitä 
tekijöitä ja vaikeuksia, jotka vaikuttavat 
tästä yleissopimuksesta johtuvien velvoit-
teiden täyttämiseen.
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19. artikla

1. Komitea hyväksyy omat menettelyta-
pasääntönsä.

2. Komitea valitsee toimihenkilönsä kah-
deksi vuodeksi kerrallaan.

20. artikla

1. Komitea kokoontuu yleensä vuosittain 
korkeintaan kahdeksi viikoksi käsittele-
mään sille tämän yleissopimuksen 18. 
artiklan mukaisesti jätettyjä kertomuksia.

2. Kokoukset pidetään yleensä Yhdisty-
neiden Kansakuntien päämajassa tai 
muussa komitean määräämässä, sopivas-
sa paikassa.
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21. artikla

1. Komitea antaa Talous- ja sosiaalineu-
voston kautta vuosittain toimintaker-
tomuksen yleiskokoukselle ja voi tehdä 
ehdotuksia ja yleisluontoisia suosituksia 
sopimusvaltioilta saamiensa kertomusten 
ja muiden sopimusvaltioilta saatujen tie-
tojen pohjalta. Nämä ehdotukset ja yleis-
luontoiset suositukset sisällytetään komi-
tean toimintakertomukseen sopimusval-
tioiden mahdollisten huomautusten kera.

2. Pääsihteeri toimittaa nämä toiminta-
kertomukset Naisten asemaa käsitteleväl-
le toimikunnalle tiedoksi.

22. artikla

Erityisjärjestöillä on oikeus olla edustet-
tuina tarkasteltaessa tämän yleissopi-
muksen määräysten täytäntöönpanoa nii-
den toimialaan kuuluvilla aloilla. Komitea 
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voi pyytää erityisjärjestöjä antamaan ker-
tomuksia yleissopimuksen täytäntöönpa-
nosta niiden toimialaan kuuluvilla aloilla.

VI OSA

23. artikla

Mikään tämän yleissopimuksen määräys 
ei vaikuta mihinkään sellaisiin määräyk-
siin, jotka tämän sopimuksen määräyksiä 
paremmin palvelevat miesten ja naisten 
tasa-arvon saavuttamista:

a) sopimusvaltion lainsäädännössä tai

b) muussa kansainvälisessä yleissopimuk-
sessa tai valtiosopimuksessa, joka kysei-
sen valtion osalta on voimassa.
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24. artikla

Sopimusvaltiot sitoutuvat ryhtymään kan-
sallisella tasolla kaikkiin tarvittaviin toi-
menpiteisiin, joilla pyritään täysimittai-
sesti toteuttamaan tässä yleissopimuk-
sessa tunnustetut oikeudet.

25. artikla

1. Tämä yleissopimus on avoinna allekir-
joittamista varten kaikille valtioille.

2. Tämän yleissopimuksen tallettajaksi 
on nimetty Yhdistyneiden Kansakuntien 
pääsihteeri.

3. Tämä yleissopimus edellyttää ratifi-
oimista. Ratifioimiskirjat talletetaan Yh-
distyneiden Kansakuntien pääsihteerin 
huostaan.

4. Kaikki valtiot voivat liittyä tähän yleis-
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sopimukseen. Liittyminen tapahtuu tal-
lettamalla liittymiskirja Yhdistyneiden 
Kansakuntien pääsihteerin huostaan.

26. artikla

1. Mikä tahansa sopimusvaltio voi esittää 
pyynnön tämän yleissopimuksen tarkista-
misesta jättämällä kirjallisen ilmoituksen 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeril-
le.

2. Yhdistyneiden Kansakuntien yleisko-
kous päättää, ryhdytäänkö pyynnön joh-
dosta toimenpiteisiin ja mihin toimenpi-
teisiin.

27. artikla

1. Tämä yleissopimus tulee voimaan kol-
mantenakymmenentenä päivänä siitä  
päivästä, jolloin kahdeskymmenes ratifi-
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oimis- tai liittymiskirja on talletettu Yh-
distyneiden Kansakuntien pääsihteerin 
huostaan.

2. Jokaisen valtion osalta, joka tallet-
taa ratifioimis- tai liittymiskirjansa sen 
jälkeen, kun kahdeskymmenes ratifioi-
mis- tai liittymiskirja on talletettu, tämä 
yleissopimus tulee voimaan kolmantena-
kymmenentenä päivänä siitä, jolloin asi-
anomainen sopimusvaltio on tallettanut 
ratifioimis- tai liittymiskirjansa.

28. artikla

1. Yhdistyneiden Kansakuntien pääsih-
teeri vastaanottaa ja ilmoittaa kaikille 
valtioille, mitä varaumia valtiot ovat teh-
neet tähän yleissopimukseen sen ratifioi-
dessaan tai siihen liittyessään.

2. Varauma, joka on ristiriidassa tämän 
yleissopimuksen tarkoituksen ja tavoittei-
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den kanssa, ei ole sallittu.

3. Varaumat voidaan milloin tahansa pe-
ruuttaa jättämällä sitä koskeva ilmoitus 
Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeril-
le, jonka tulee ilmoittaa siitä kaikille val-
tioille. Varauman peruutus tulee voimaan 
päivänä, jolloin sitä koskeva ilmoitus on 
vastaanotettu.

29. artikla

1. Jokainen kahden tai useamman sopi-
musvaltion välillä syntyvä, tämän sopi-
muksen tulkintaa tai soveltamista kos-
keva riita, jota ei neuvotteluin saada rat-
kaistuksi, on jonkin riidan osapuolen sitä 
pyytäessä alistettava välimiesmenette-
lyyn. Mikäli kuuden kuukauden kuluessa 
välimiesmenettelypyynnön esittämisestä 
riidan osapuolet eivät ole voineet sopia 
välimiesmenettelyyn liittyvistä järjeste-
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lyistä, kuka tahansa näistä osapuolista 
voi siirtää riidan Kansainvälisen tuomio-
istuimen ratkaistavaksi tuomioistuimen 
perussäännön edellyttämällä tavalla.

2. Jokainen sopimusvaltio voi tämän 
yleissopimuksen allekirjoittaessaan, rati-
fioidessaan tai siihen liittyessään selittää, 
ettei se katso tämän artiklan 1. kappaleen 
sitovan itseään. Tämän artiklan 1. kappa-
le ei sido muita sopimusvaltioita tällaisen 
varauman tehneeseen sopimusvaltioon 
nähden.

3. Sopimusvaltio, joka on tehnyt tämän 
artiklan 2. kappaleen mukaisen varau-
man, voi milloin tahansa sen peruuttaa 
jättämällä kirjallisen ilmoituksen Yhdis-
tyneiden Kansakuntien pääsihteerille.
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30. artikla

Tämä yleissopimus, jonka arabian-, eng-
lannin-, espanjan-, kiinan-, ranskan- ja 
venäjänkieliset tekstit ovat yhtä todistus-
voimaisia, talletetaan Yhdistyneiden Kan-
sakuntien pääsihteerin huostaan.
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