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Euroopan alueen valtioiden korkeakouluopinto-

Jen, tutkintojen ja oppiarvojen tunnustamista
koskeva

YLEISSOPIMUS

Johdanto

Euroopan alueen valtiot, jotka ovat tämän

yleissopimuksen osapuolina }a jotka

ovat palauttaneet mieliin Unescon yleisko-
kouksen eurooppalaista yhteistyötä koskevissa

päätöslauselmissaan useissa yhteyksissä esktä-
man huomautuksen siitä, että "kansojen välisen
yhteistyön kehittämisellä kasvatuksen, tieteen,

kulttuurin ja tiedotuksen aloilla Unescon pe-
mssaiinnössä esitettyjen periaatteiden mukai-
sesti on olennainen osa rauhaa ja kansansain-

välistä yhteisymmärrystä edistettäessä",

ovat tietoisia kiclieroista ja talous- ja yhreis-

kunta järjestelmien erilaisuudesta huolimatta
kulttuurcidensa välillä vallitsevasta kiinteästä
yhteydestä ja toivovat voivansa lujittaa kasva-
tuksen ja opetuksen alalla tapahtuvaa yhteis-
työtään edistaakseen kansojensa hyvinvointia ja

jatkuvaa menestysth,
ovat palauttaneet mieliin, että Euroopan tur-

vallisuus- ja yhtelstyökokouksen päatösasinkir-
jassa (l päivänä elokuuta 1975) Helsingissä
tuolloin koolla olleet valtiot ilmaisivat aikomuk-
senaan olevan "kcskiniiisestl hyväksyttävin eh-

doin parantaa osanottaiavaltioiden opiskclijoi-

den, opettajien ja tutkijoiden paäsymahdolji-
suuksia toisten maiden opetuksen, kulttuurin

Ja tieteen alojen laitoksiin", mihin pyrittäisiin
"etenkin akateemisten oppiarvoicn ja tutkinto-
jcn keskir:äiccl]a tunnustamisella joko tarvit-

fcaessa hallitusten välisin sopimuksin tai yli-
opistojen ja muiden korkeakoulujen ja tutki-
musJahosten välisin suorin järjestelyin" sekä
"edistämällä akateemisten oppiarvojcn ja tut-

kintojcn vertailuun Ja vastaavuuteen liittyvien
ongelmien tarkempaa arviointia ,

ovat palauttaneet mieliin, että edistääkseen

näiden tavoitteiden toteuttamista useimmat so-

pimusvaltiot ovat ]o solmineet kahdenvälisiä
tai Euroopan osa-alueiden välisiä tutkintojen
vastaavuutta tai tunnustamista koskevia sopi-

muksia, mutta jatkaessaan ja tehostaessaan pyr-
Idmyksiään sekä kahdenvälisellä että osa-alue-
tasoUa ne toivovat voivansa laajentaa tämän
alan yhteistyönsä koskemaan koko Euroopan
aluetta,

ovat vakuuttuneita siitä, että Euroopan alu-
een korkeakoulujärjestelmien moninaisuus-muo-

dostaa poikkeuksellisen rikkaan Ja säilyttämisen
arvoisen kulttuuriomaisuuden, |a toivovat voi"
vansa saattaa tämän kulttuuriomaisuuden alueen

kaikkien kansojen hyödynnettäväksi helpotta-
maila kunkin sopimusvaltion asukkaiden pääsyä
osalliseksi muiden sopimusvaltioiden koulutuk-
sen voimavaroista nimenomaan siten, että heil-
le suodaan jatkokoulutusmahdollisuus näiden
vakioiden korkeakouluissa,

ovat ottaneet huomioon, että jatko-opiskelu-
oikeuden myöntämisessä olisi sovellettava sel-
laista opintojen tunnustamisen käsitettä, Joka
yhteiskunnallisen ja kansainvälisen liikkuvuu-
den vallitessa mahdollistaa saavutetun kouluius-
tason arvioimisen ottaen huomioon seka suori-
tetuilla tutkinnoilla ja saavutetuilla oppiarvoil-
3a osoitetut tiedot että yksilön muun asiaan
vaikuttavan pätevyyden, mikäli asianomaiset vi-
ranomaisee sen hyväksyvät,

ovat ottaneet huomioon, että missä tahansa
sopimusvaltiossa suoritettujen opintojen ja tut-
kintojen ja hankittujen todistusten ja oppiarvo-
jen tunnustaminen kussakin muussa sopimus-
valtiossa on tarkoitettu edistämään kansalaisten
knnsainväiisrii liikkuvuutta ja ajatusten, tietojen
seka tieteellisen ja teknologisen kokemuksen

vaihtoa ja että ulkomaalaisien opiskelijoiden
hyväksyminen korkeakouluihin olisi suotavaa
edellyttäen, ettei heidän opintojensa tai tutkin-
tojensa tunnustaminen koskaan suo heille suu-
rempia oikeuksia kuin asianomaisen maan omll-

Ia opiskelijoilla on,
ovat todenneet tämän tunnustamisen väittä-

mättömyyden yhtenä ecieUytyksenä

l. sopimusmaiden alueilla olevien koulutuk-
sen voimavarojen mahdollisimman tehokkaalle

käytölle^
2. opettajien, opiskelijoiden, tutkijoiden 33

ammatinEiarjoittajien suuremman Ui kkuv uuden
takaamiselle,



3. ulkomailla oppinsa tai koulutuksensa saa-

neiden henkilöiden kotimaahansa paluun yhtey-
dessä kohtaamien vaikeuksien lievittämiselle,

toivovat takaavansa sen, että opinnot, todis-
tukset, tutkinnot ja oppiarvot tunnustetaan niin
laajalti kuin mahdollista ottaen huomioon elin-
ikäisen koulutuksen edistämisen periatteet,
koulutuksen demokratisoinnin ja sellaisen kou-

lutuspolitilkan toteuttamisen, joka myötailee
rakenteellisia, taloudellisia, teknisiä ja yhteis-
kunnallisia muutoksia ja soveltuu kunkin maan
kulttuuritaustaan,

ovat päättäneet vahvistaa ja järjestää näitä
asioita koskevan yhteistyönsä yleissopimuksella,
joka on lähtökohtana määrätietoiselle yhtelstoi-
jninnalle, joka tapahtuu erityisesti jo olemassa
olevien tai mahdollisesti tarpeellisiksi katsotta-
vien kansallisten, kahdenvälisten, osa-alueiden

välisten Ja monenvälisten Järjestelmien avulla
ja jotka

ovat tietoisia Unescon yleiskokouksen asetta-
siasta perustavoitteesta, joka on "kaikkien
E-saiden korkeakoulujen ;a tutkimuslaitosten op-
piarvojen, tutkintojen ja todistusten tunnusta-
mistä ja vahvistamista koskevan kansainvälisen
yleissopimuksen valmistaminen",

ovat sopineet seuraavasta:

l Määritelmät

l artikla
l. Tässä yleissopimuksessa ulkomaista kor-

keakoulutodistusta, tutkintoa tai opplarroa kos'
keva tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sopl-

musvaldon asianomaiset viranomaiset hyväksy-
vät sen pätevänä asiakirjana Ja että sen hal-

tijalle myönnetään samat oikeudet kuin niiHe,
joilla on sellainen kansallinen todistus, tut-

kinto tai oppiarvo, Jonka kanssa vertailu-
kelooiseksi ulkomainen todistus, tutkinto tai
oppiarvo on arvioitu.

Tunnustaminen raääritelläsn edelleen seuraa-

vasti;

(a) Todistusta, tutkintoa tai oppiarvoa kos-
keva tunnustaminen tekee korkeakouluopinto-
jen aloittamisen tai jatkamisen osalta mahdol-
liseksi sen, että asianomaisen pääsyä minkä
tahansa sopimusvahion korkeakoaluihin tai tut-

kimusJaitoksiin harkitaan, ikään kuin kyseessä
olisi kyseisessä sopimusvaltiossa myönnetyn

vastaavan todistuksen, tutkinnon tai oppiarvon
haltija. Tämä tunnustaminen ei vapauta ulko-

maisen todistuksen, tutkinnon tai oppiarvon
haltijaa mistään niistä (todistuksen hailintann
kuulumattomista) vaatimuksista, jolta vastaan-
ottavan valtion kyseiseen korkeakcmluun tai
tutkimuslaitokseen pääsylle saatetaan asettaa.

(b) Ammatinharjoittamisen osalta ulkcmai-

sen todistuksen, tutkinnon tai oppiarvon tun-
nustaminen merkitsee asianomaisen ammatilli-
sen koulutuksen tunnustamista kyseisen amma-
tin harjoittamista varten loukkaamatta kuiten-
kaan kyseisessä sopimusvaltiossa voimassa ole-
via, lain tai ammatrikunnan asettamia sasntöjn
tai määräyksiä. Tämä tunnustaminen ei vaFauta
ulkomaisen todistuksen, tutkinnon tai oppiar-
von haltijaa noudattamasta kaikkia niitä muita

vaatimuksia, Joiden täyttämistä asianomaiset
valtiovaltaa tai ammattikuntaa edustavat viran-
omaiset saattavat kyseisen ammatin harjoitta-
miselta edellyttää.

(c) TcdiStusta, tutkintoa tai oppiarvoa kos-
keva tunnustaminen ei saa suoda sen haltijalle

toisessa sopimusvaltiossa suurempia oikeuksia
kuin hänelle kuuluisi siinä maassa, jossa todls-

tus, tutkinto tai oppiarvo on myönnetty.

2. Tässä yleissopimuksessa "opintojen osa-
suorituksilla" tarkoitetaan opinto- ja harjoitte-
lujaksoja, joiden kaEsotaan kartuttavan huomat-
tavasti hankittujen tietojen ja taitojen miiäräa,
vaikka ne eivät muodostakaan täydellistä oppi-

kurssia.

II Tavoitteet

2 artikla
l. Sopimusvaltiot aikovat yhteistoiminnal-

laan edesauttaa kalkkien Euroopan alueen mai-

den aktiivista yhteistyötä rauhan Ja kansain-
välisen yhreisymmarryksen edistämiseksi sekä
osaltaan kehittää ja tehostaa muiden Unescon
jäsenvaltioiden kanssa harjoitettavaa koulutuk-

sen, teknologian ja tieteen voimavarojen laa-

jempaa käyttöä koskevaa yhteisEyöta.

2. Sopimusvaltiot julistavat juhlallisesti päät-
täneensä vakaasti toimia läheisessä yhteistyössä
sisäisen lainsäädäntönsä ja perustuslakinsa mu-
kalsesti seka noudattaen olemassa olevia halli-
tusten välisiä sopimuksia tarkoituksenaan:

(a) Mahdollistaa se, että niiden käytettavis-

sa olevia koulutuksen ja tutkimuksen voimava-
roja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti
kaikkien sopimusvaltioiden parhaaksi ja niiden
yleisen koulutuspolitiikan ja hallinnon kaytän-
non mukaisesti, ja sen tähden:

(i) avata mahdollisuuksien mukaan korkea-
koulujensa ovet kaikkien sopimusvaltioiden

opiskelijoille ja tutkijoille;

(ii) tunnustaa naiden henkilöiden opinnot,
todistukset, tutkinnot j'a oppiarvot;

(iii) tutkia mahdollisuuksia kehittää ja ot-
taa käyttöön yhtenäinen terminologia ja arvi-
ointiperustcet, jotka helpottaisivat suorituspis-
teiden, oppiaineiden seka todistusten, tutkinto-

jen ja oppmrvojen vertailtavuuden turvaavan
järjestelmän soveltamista;

(iv) suhtautua määrätietoisen tarmokkaasti

opintojen jatkamismahdollisuuksiin ottaen 1-iuo-

mioon seka pyrkijän todistuksilla, suoritetuilla
tutkinnoilla ja saavutetuilla oppiarvoilla osoit-
tamat tiedot että muun asiaan vaikuttavan pä-

tevvvclen, mikäli asianomaiset viranomaiset sen

hyväksyvät;
(v) ottaa käyttöön joustavat opiniojen osa-

suoritusten arviointikriteerit, jotka perustuvat
saavutettuun koulutustasoon ja käytyjen kurs-
sien sisältöön ottaen huomioon, että liedolie on
korkeakoulutasoUa ominaista tiereiuenvalisyys;

(vi) parantaa opintojen, todistusten, tutkin-
tojen }a opplarvojen tunnustamiseen lilrryväa
neroienvaihdon järjestelmää.

(b) Kehittää jatkuvasti sopimusvaltioiden
opetusohjelmia seka korkcskouluopetuksen
suunnittelu- Ja kehittamismeneteSmiri ottamstta
lähtökohdaksi vksinomrmn taloudellisen, soslaa-
Itsen ja kulttuurikehityksen vaatimuksia, l:un-
kin maan omaa vhteiskuntaDoliriikl:2a sekä

Unescon asianomaisten el-inten suosituksissa
asetettuja, koulutuksen laadun jatkuvaa kohot-
tamista. elinikäisen koulutuksen edistymistä ia
koulutuksen demokratisointia koskevia tavoit-

teitä vaan perustaen toimintansa mvös yksilön
persoonallisuuden täysimittaisen kehittämisen
ja kansojen keskmaisen ymmärtämyksen, suvait-
sevai?uuclen ja ystävyyden tavoitteille sekä
yleensä kaikille niille ihmisoikeuksia koskeville
tavoitteille, joita koulutukselle on asetettu ihmis-

oikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa Ja
muissa Yhdistyneiden Kansakuntien kansa;,nvä-

Usissä ihmisoikeuksia koskevissa sopimuksissa

sekä Unescon opetuksen alaan liittyvän syrjin-
niin vastustamista koskevassa yleissoplmukses-
sa;

(c) edistää alueellista ja maailmanlaajuista
yhteisEyöta, jonka tavoitteena on "akateemis-

ten oppiarvojen Ja tutkintojen vertailuun ja
vastaavuuteen liittyvien ongelmien" ratkaisemi-

nen ja opintojen ja akateemisten loppututkin-
tojen tunnustaminen.

3. Sopimusvaltiot sopivat ryhtyvänsä kaik-
kiin mahdollisiin toimiin kansallisella, kahden-
välisellä ja monenvälisellä tasolla tarkokuk-
senaan saavuttaa vähkeUen asianomaisten vi-
ranomaisten työn tuloksena tässä artiklassa
määnEeUyt tavoitteet erityisesti kahden väli s U-

la, osa-aiueiden välisillä, alueellisilla tai muilla
sopimuksilla ja yliopistojen tai muiden korkea-
koulujen välisten iärjestelyjen sekä asianomais-
ten kansallisten tai kansainvälisten järjestöjen

ja muiden elinten kanssa tehtyjen järjestelyjen
avulla.

III Välitöntä soveltamista koskevat

toimenpiteet

3 artikla
l. Sopimusvaltiot sopivat mahdollisten hal-

lituksia velvoittavien sitoumusten lisäksi ryhty-

vänsä kaikkiin mahdollisiin toimiin rohkaistak-
seen asianomaisia viranomaisia tunnustamaan
l arktiJan l kappaleessa määritellylle tavalla
muissa sopimusvaltioissa myönnetyt toisen as-
teen päästötodistukset Ja muut korkeakoulu-

opintoihin oikeuttavat tutkinnot tehdäkseen
niiden haltijoille mahdolliseksi päästä opfskele-
maan scpJmusvaltioiden alueilla sijaitseviin kor-
keakouluihin.

2. l artiklan l kappaleen (a)-kohdassa esi-
tettyja määräyksiä loukkaamatta voi kuitenkin
olla niin, että pääsy johonkin tiettvvn korkea-
kouluun riippuu myös käytettävissä olevista

opiskelijapaikoista samoin kuin kyseisten opin-
cojen menestykselliseen harjoittamiseen vaadit-
tavasta kielitaidosta.

4 artikla
l. Sopimusvaltiot ryhtyvät mahdollisten hal-

lituksia velvoittavien sitoumusten lisäksi kaik-
kim mahdollisiin toimun rohkaistakseen asian-
omaisia viranomaisia



(a) fcmmustamaan todistukset, tutkinnot ja
oppiarvot l artiklan l kappaleessa määritellyllä
tavalla tehdäkseen niiden haltijoille mahdolli-
seksi lisäkoulutuksen saannin ja jatko-opinto-
jen ja tieteellisen työn harjoittamisen kyseisten
valtioiden lcorkeakouluissa;

(b) määrittelemään mahdollisuuksien mu-
kaan menettelytavat, joita soveltaen muiden
sopimusvaltioiden korkeakouluissa suoritetut

osaopinnot voidaan tunnustaa korkeakouluopin-
tojen jatkamista varten.

2. 3 artiklan 2 kappaleen määräyksiä tulee
soveltaa tässä artiklassa tarkoitettuihin tapa-
uksiin.

5 artikla
Sopimusvaltiot sopivat ryhtyvänsä mahdol-

Hsten hallituksia velvoittavien sitoumusten li-

saksi kaikkiin mahdollisiin toimiin rohkaistak-
seen asianomaisia viranomaisia tunnustamaan l
artiklan l kappaleen (b)-kohdan tarkoittamalla
tavalla muiden sopimusvaltioiden viralliset £o-

distuksei, tutkinnot ja oppiarvot myös amma-
tinharjoittamista varten.

tiklassa määriteltyjen kaltaisia todistuksia, tut-
kintoja tai oppiarvoja, saa käyttää hyväkseen
tämän sopimuksen soveltuvia määräyksiä edel-
lyttäen, että hänen todistuksensa, tutkintonsa
tai oppiarvonsa on tunnustettu sekä hänen ko-
Eimaassaan että siinä maassa, jossa hän haluaa
jatkaa opintojaan.

IV To teuttarais järjestelmä

8 artikla
Sopimusvaltiot sitoutuvat toimimaan 2 artilc-

Iässä määriteltyihin tavoitteisiin pääsemiseksi ja
tekevät parhaansa taatakseen sen. että 3, 4. 5
ja 6 artiklassa esitettyjen toimenpiteiden käy-
tarmon toteuttamisesta huolehtivat:

(a) kansalliset toimielimet;
(b) 10 artiklassa määritelty alueellinen ko-

mitea;

(c) kahdenkeskiset Ja osa-alueiden väliset
elimei:.

6 artikla
Jos pääsy sopimusvaltion alueella sijaitseviin

oppiLmoksiin ei ole valtion valvonnassa, asian-
omainen valtio toimittaa yleissopimuksen teks-
fin kyseessä oleville oppilaitoksille ja parhaansa
mukaan pyrkii saamaan näiden hyväksynnän
yleissopimuksen II ja III osassa määritellyille
periaatteille.

7 artikla

l. Ottaen huomioon, että tunnustaminen
tarkoittaa tietyn sopimusvaltion virallisissa op-

pilaitoksissa suoritettuja opintoja ja niiden
myöntämiä todistuksia, tutkintoja tai oppiar-

voja, jokaisella nämä opinnot suorittaneella ja
tällaisten todistusten, tutkintojen tai oppiarvo-
jen haltijalk on oikeus 3, 4 ja 5 artiklan
määräysten mukaisiin etuuksiin kansallisuudcs-
taan tai poliittisesta tai oikeudellisesta asemas-

taan riippumatta.

2. Sellainen sopimusvaltion kansalainen, jol-
le on sopimukseen kuulumattoman valtion alu-
eeUa myönnetty yksi tai useampia 3, 4 ja 5 ar-

9 artikla
l. Sopimusvaltiot tunnustavat, että tässä

yleissopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden
saavuttaminen ]a esitettyjen sitoumusten tiiyt-
eäminen vaatii kansallisella tasolla monien

niin valtiollisten kuin muidenkin Julkisten vi-
ranomaisren, etenkin korkeakouluien. tutkinto-
lautakuntien ja muiden oppilaitosten, läheistä
yhteistyötä ja pyrkimysten yhteensovittamista.
Sopimusvaltiot lupaavat sen vuoksi antaa ta-
man yleis.sopimuksen soveltamisesta aihcutu-
vien ongelmien tutkimisen sellaisille kansaIH-

sille climilie, joihin kaikki asianomaiset tahot
ovat yhtev^essn ]a jotka valtuutetaan tekemiilin
ratkaisuehdotuksia. Sopimusvaltiot ryhtyvät 3i-

saksi kaikkiin mahdollisiin toimiin nopeuttaak-
seen naiden kansallisien elinten täysipainoista
työskentelyä.

2. Sopimusvaltioiden tulee olla yhteistvössä
toistensa asianomaisten viranomaisten kanssa
varsinkin tekemällä näille mahdolliseksi toi-
minnalleen tarpeellisten korkeakouluopintoja,
tutkintoja ja oppiarvoja koskevien tietojen ke'
raamisen.

3. Jokaisella kansallisella elimelln on oltava
edellytykset joko itse koota, käsitellä ja talti-

oida korkeakouluopintoihin, tutkintoihin ja op-
piarroihin liittyvässä toiminnassaan tarpeellisia

tietoja tai hankkia naita nopeasti erillisestä
kansallisesta keskustiedostosta.

10 artikla
l. Täten perustetaan sopimusvaltioiden hal-

Utusten edustajista koostuva alueellinen komi-
tea. Komitean sihteeristön järjestely annetaan
Unescon pääjohtajan tehtäväksi.

2. Ne Euroopan alueen valtiot, jotka eivät
ole sopimuksen osapuolia, mutta jotka on kut-
suttu tämän yleissopimuksen hyväksymisen
tehtäväkseen saaneen diptomaattikokouksen
osanottajiksi, voivat osallistua alueellisen komi-

tean kokouksiin.

3. Alueellisen komitean tehtävänä on edis-
tää tämän yleissopimuksen soveltamista. Sen
tulee vastaanottaa tutkittavakseen sille määrä-

ajoin toimitetut raportit, joissa sopimusvaltio!-
den on määrä tehdä selkoa yjeissopimuksen
soveltamisessa saavuttamistaan edistysaskelista
sekä siinä kohtaamistaan vaikeuksista, seka kv-
seistä sopimusta koskevat sihteeristön tekemät
tutkimukset. Sooimusvaitiot sitoutuvat toimit-
lamaan komitealle raportin vähintään joka toi-

nen vuosi.

A. AlueeeIIisen komitean tuke tarvittaessa
antaa sopiiTmsvaltioille yleissopimuksen soveita-
mistä koskevia yleisiä tai yksitylsluonteisia suo-
sltuksia.

V Tietojen kokoaminen ja vallita

12 artikla
l. Sopimusvaltiot vaihtavat korkeakoulu-

opintoihin, todistuksiin, tutkintoihin ja oppi-

arkoihin hittyviä tietoja js asiakirjoja.

2. Ne pyrkivät edistämään korkeakouluopin-

tojen, todistusten, tutkintojen ja opplarvojen
tunnustamisen kannalta tarpeellisten tietojen
kokoamis-, käsittely-, luokittelu- ja julkistamis-

menetelmiä ja -järjestelmiä ottaen huomioon
olemassa olevat menetelmät ja |ar|esteimat
sekä kansallisten, alueellisten, osa-alueiden vä-
listen |a kansainvälisten elinten, varsinkin

Unescon, kokoamat tiedot.

VI yiiteistyö kansainvälisten järjestöjen
kanssa

13 artikla
Taatalcseen tämän yleissopimuksen mahdolH-

simman tavdellisen soveltamisen alueellinen

komitea suorittaa kaikki tarvittavat ]iirje5te]y£
liittaiikseen asianomaiset hallitustenvaliset ja
muut kansainväliset järjestöt tolmintapiiriinsä.
Tämä koskee erityisesti niitä hallitustenvälisiä
laitoksia ja elimiä, joiden vastuulle Euroopan
alueeseen kuuluvien vakioiden tutkintojen ja
oppiarvojen tunnustamista koskevien osa-aluei-
den välisten yleissopimusten tai muiden sito-
vien päätösten soveltaminen on uskottu.

11 artikla
l. Alueellinen komitea valitsee puheenjoh-

lajan kutakin istuntoa varten ja hyväksyy me-
nettelytapasääntönsä. Se kokoontuu varsinai-
seen istuntoonsa vähintään joka toinen vuosi.
Komitean tulee kokoontua ensimmäisen kerran
kolme kuukautta sen jälkeen, kun kuudes rati-

fiointl- tai liittymisasiakirja on talletettu.
2. Alueellisen komitean sihteeristö valmis-

telee esityslistan komitean kokouksiin komiteal-
ta saamiensa ohjeiden ja menettelytapasäännös-
ien mukaisesti. Sen tulee auttaa kansallisia eli-
mia saamaan tomunnassaan tarvitsemiaan tie-

t0]2.

VII Sopimusvaltion akiset mutta sen alueen

ulkopuolella sijaitsevat korkeakoulut

14 artikla
Tämän yleissopimuksen määräyksiä sovelle-

man kaikissa sopimusvaltion alaisissa korkea-
kouluissa suoritettuihin opintoihin ja niissä

myönnettyihin todistuksiin, tutkintoihin ja op-
piarvoihm, silloinkin kun talJatnen laitos sijait-
see kyseisen valtion alueen ulkopuolella edel-
äyttaen, että sen sopimusvaltion asianomaisilla
viranomaisilla, Jossa laitos sijaitsee, el ole mi-
taan tätä vastaan.



VIII Ratifiointi, liittyminen ja voimaantulo

15 artikla
Tämä yleissopimus on avoinna niiden Euroo-

pan alueen valtioiden sekä Pyhän istuimen
allekirjoittamista ja ratifiointia varten, jotka on
kutsuttu tämän yleissopimuksen hyväksymisen
tehtäväkseen saaneeseen cliplomaattikokouk-

seen.

16 artikla
l. Muut valtiot, jotka ovat Yhdistyneiden

Kansakuntien, jonkin sen erityisjärjestön tai
Kansainvälisen atomienergiajärjestön jäseniä tai
jotka ovat Kansainvälisen tuomioistuimen pe-
russäännön sopimusosapuolia, voidaan oikeut-

taa liittymään tähän yleissopimukseen.

2. Jokainen tähän tähtäävä pyyntö välite-
tään Unescon pääjohtaialle, joka toimittaa sen
edelleen sopimusvaltioille vähintään kolme kuu-
kautta ennen tämän artiklan 3 kohdassa mai-
nitun ad hoc -komitean kokousta.

3. Sopimusvaltiot kokoontuvat ad-hoc -ko-

miteana, joka muodostuu yhdestä kustakin so-

pimusvaltiosta lähetettävästä edustajasta, jolla
on hallituksensa erityisvaltuudet tällaisen pyyn-
non harkitsemista varten. Näissä tapauksissa

komitean päätökseen vaaditaan sopimusvaltioi-

den 2/3 enemmistö.

4. Tätä menettelytapaa sovelletaan vasta
kun 15 artiklassa mainituista valtioista vähin-

tään 20 on ratifioinut yleissopimuksen.

19 artikla
l. SopimusvaltioUla on oikeus sanoa irti

tämä yleissopimus.
1. Irtisanominen tehdään kirjallisesti asia-

kirjaUa, Joka jätetään Unescon pääjohtajan hal-
tuma.

3. Irtisanominen tulee voimaan kahdentols-
ta kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomis-

asiakirja on otettu vastaan. Henkilöt, jotka

ovat hyötyneet tämän yleissopimuksen määrä-
yksistä ja jotka mahdollisesti tuolloin opiskele-
vat yleissopimuksen irtisanovan valtion alueel-
Ia, voivat kuitenkin saattaa aloittamansa opm-
not päätökseen.

20 artikla

21 artikla

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102
artiklan mukaisesti tämä yleissopimus rekiste-
röidään Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeris-
tÖssä Unescon pääjohtajan pyynnöstä,

17 artikla
Tämän yleissopimuksen ratifiointi tai yleis-

sopimukseen liittyminen tapahtuu tallettamalla
ratifiointi- tai liittymisasiakirja Unescon pää-

johtajan haltuun.

18 artikla
Tämä yleissopimus tulee voimaan kuulcau-

den kuluttua viidennen ratifioinriasiakirjan tai-
lettamisesta, mutta yksinomaan niiden valtioi-
den osalta, jotka ovat tallettaneet ratifiointi-

asiakirjansa. Kaikkien muiden valtioiden osalta
se tulee voimaan kuukauden kuluttua silta,

kun asianomainen valtio on tallettanut ratifi-

oinri- £al liittyinis asiakirjansa.

Minkä todistukseksi allekirjoittaneet edusta-
jat asianmukaisesti siihen valtuutettuina ovat
aUektr j eittänee t tämän yleissopimuksen.

Tehty Pariisissa, 21 päivänä Joulukuuta 1979
yhtenä englannin-, ranskan-, venäjän- ja espan-

jankielisenä kappaleena, jonka tekstit ovat kaik-
kl yhtä todistusvoimaisia ja joka talletetaan
Unescon arkistoon. Oikeaksi todistettu jäljen-
nös lähetetään kaikille 15 ja 16 artiklassa mai-
nituiUe valtioille ja Yhdistyneille Kansakun-
niUe.
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