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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjällä on erityisen lahjakas tytär, joka suoritti peruskoulun oppimäärän 
muita ikäisiään oppilaita nopeammin ja joka saavutti varhaisessa iässä kaikki 
oppivelvollisuuden täyttymisen edellytykset. Vetoomuksen esittäjän tytär haluaa nyt siirtyä 
korkea-asteen koulutukseen, ja hän on hakenut opintotukea koulutuksensa taloudellisten 
kustannusten kattamiseksi. Hänelle ei kuitenkaan ole myönnetty opintotukea, koska hänen 
syntymäpäivänsä (5. syyskuuta) osuu kouluvuoden alkamisen (2. syyskuuta) jälkeen, jonka 
vuoksi hän on oppijakson alkaessa virallisen määritelmän mukaan liian nuori saadakseen 
opintotukea. Direktiivin 2000/78/EY nojalla vetoomuksen esittäjä katsoo tyttärensä kokeneen 
vähintäänkin välillistä ikään perustuvaa syrjintää, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan 
viranomaiset tunnustavat yhtäältä, että tämä voi opiskella korkea-asteen oppilaitoksessa, 
mutta toisaalta ne estävät hänen tyttärensä opiskelun epäämällä tältä koulutuksen 
kustannusten kattamiseksi tarpeellisen opintotuen. Hän pyytää apua Euroopan parlamentilta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä väittää, että hänen akateemisesti edistynyt tyttärensä on kokenut 
välillistä ikään perustuvaa syrjintää, sillä Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset 
tunnustavat yhtäältä, että tämä voi opiskella korkea-asteen oppilaitoksessa, mutta toisaalta ne 
estävät hänen tyttärensä opiskelun epäämällä tältä koulutuksen kustannusten kattamiseksi 
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tarpeellisen opintotuen. Vetoomuksen esittäjän mielestä tämä rikkoo direktiiviä 2000/78/EY 
ikään perustuen.

Komission huomautukset vetoomuksesta

Yhdenvartaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yhteisistä puitteista 27 päivänä 
marraskuuta 2000 annetussa direktiivissä 2000/78/EY kielletään välitön tai välillinen 
uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen 
perustuva syrjintä. 

3 artiklan mukaan direktiiviä sovelletaan seuraaviin:

a) työn tai itsenäisen ammatin harjoittamista koskevat edellytykset, myös valinta- ja 
työhönottoperusteet, alasta ja ammattiasemasta riippumatta, sekä uralla eteneminen;
b) kaikenlaisen ja kaikentasoisen ammatillisen ohjauksen, ammatillisen koulutuksen, 
ammatillisen erikoistumiskoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen saanti, mukaan lukien 
työkokemus;
c) työolot ja -ehdot, myös irtisanominen ja palkka;
d) jäsenyys ja toiminta työntekijä- tai työnantajajärjestössä, jonka jäsenillä on tietty ammatti, 
mukaan lukien järjestöjen antamat etuudet.

3 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Tätä direktiiviä ei sovelleta julkisista tai niihin rinnastettavista järjestelmistä, kuten julkisista 
sosiaaliturvajärjestelmistä tai sosiaalisen suojelun järjestelmistä, suoritettuihin maksuihin.

Johtopäätös

Pääsy koulutukseen ei sellaisenaan kuulu direktiivin 2000/78/EY soveltamisalaan, joka kattaa 
vain ammatillisen koulutuksen. Lisäksi tätä direktiiviä ei sovelleta julkisista tai niihin 
rinnastettavista järjestelmistä, kuten julkisista sosiaaliturvajärjestelmistä tai sosiaalisen 
suojelun järjestelmistä, suoritettuihin maksuihin. Näin ollen, kun otetaan huomioon 
opintotukea pyytävän vetoomuksen esittäjän toimittamat tiedot, ei voida todeta, että 
direktiiviä olisi rikottu. 

Komissio haluaa korostaa, että ehdotus uudeksi neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai 
vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman 
yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta kattaa erityisesti koulutuksen alan. 
Komission ehdottama versio kieltää ikään perustuvan erilaisen kohtelun, paitsi jos sillä on 
oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja 
tarpeellisia. Tämä direktiiviluonnos on parhaillaan neuvoston käsiteltävänä.


