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Asia: Vetoomus nro 0744/2007, Hubert Busekros, Saksan kansalainen, ja 
2 allekirjoittanutta, kotiopetuksen kieltämisestä Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on vaimoineen päättänyt koulutuksellisista syistä opettaa tytärtään 
kotona, mitä Saksan viranomaiset eivät hyväksy. Koska vanhemmat eivät ole suostuneet 
luopumaan kotiopetuksesta, nuorten hyvinvoinnista vastaavat Saksan viranomaiset puuttuivat 
asiaan ja useiden hallinnollisten toimenpiteiden jälkeen tytär otettiin huostaan hänen 
16. syntymäpäiväänsä saakka. Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Saksa ja Slovakia ovat ainoat 
EU:n jäsenvaltiot, joissa ei sallita kotiopetusta. Hän katsoo, että tilanne on vastoin Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen henkeä ja kirjainta. Näin ollen 
hän pyytää Euroopan parlamenttia käsittelemään asiaa. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. joulukuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 25. marraskuuta 2008.

"I. Vetoomus

Ensimmäinen vetoomuksen esittäjistä sekä hänen puolisonsa joutuivat tilanteeseen, jossa 
heidän tyttärensä (kolmas vetoomuksen esittäjä) ei selviytynyt koulunkäynnistään siinä 
Saksan Baijerin osavaltion julkisessa koulussa, jota hän kävi. Tarkemmin sanottuna Melissa 
jäi luokalle, koska ei saanut kahdessa aineessa (matematiikka ja latina) riittäviä arvosanoja.
Jotta hänen ei olisi tarvinnut seurata uudelleen muiden kouluaineiden opetusta kokonaisen 
vuoden ajan, vanhemmat päättivät antaa hänelle kotiopetusta. Vetoomuksen esittäjät ovat 
muutenkin kotiopetuksen kiihkeitä kannattajia. Saksan viranomaiset eivät kuitenkaan 
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hyväksyneet tätä mahdollisuutta. Nuorten hyvinvoinnista vastaavat sosiaaliviranomaiset 
puuttuivat asiaan, ja useiden hallinnollisten ilmoitusten ja vetoomustuomioistuimen 
vahvistaman paikallisen tuomioistuimen päätöksen jälkeen tytär otettiin huostaan vastoin 
vanhempien tahtoa ja sijoitettiin sijaisperheeseen siihen asti, että hän täytti 16 vuotta. Koska 
Saksan laki ei salli 16-vuotiaiden tai sitä vanhempien lasten sijoittamista sijaisperheeseen, 
tytär palasi 16 vuotta täytettyään vanhempiensa luokse.

Vetoomuksen esittäjät esittävät lukuisia perusteluja, joilla he vastustavat kiivaasti 
kotiopetuksen kieltämistä, hallinto- ja poliisiviranomaisten suorittamaa tyttären 
pakkohuostaanottoa sekä tämän sijoittamista sijaisperheeseen, jonka osoitetta tytön 
vanhemmat eivät lisäksi saaneet tietää (heille annettiin rajoitettu vierailuoikeus, ja vierailut 
toteutettiin muualla). Lisäksi he vastustavat sitä, että heidän tyttärensä sijoitettiin luokalle 
jäämisen jälkeen peruskoulun yläastetta vastaavaan Hauptschuleen, jota he pitävät Saksan 
alimpana koulutyyppinä. He vastustavat myös heidän tyttärelleen ja heille itselleen annettua 
psykiatrista hoitoa.

Vetoomuksen esittäjät vetoavat useisiin Euroopan unionin perusoikeuskirjan säännöksiin:
 6 artikla, Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
 7 artikla, Yksityis- ja perhe-elämän kunnioittaminen
 10 artikla, Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
 14 artikla, Oikeus koulutukseen
 20 artikla, Yhdenvertaisuus lain edessä
 21 artikla, Syrjintäkielto
 22 artikla, Kulttuurinen, uskonnollinen ja kielellinen monimuotoisuus
 24 artikla, Lapsen oikeudet
 47 artikla, Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan

tuomioistuimeen.

He vetoavat myös useisiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräyksiin:
 8 artikla, Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta
 9 artikla, Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus
 14 artikla, Syrjinnän kielto
 ensimmäisen pöytäkirjan 2 artikla, Oikeus koulutukseen.

Vetoomuksen esittäjät toteavat, että Saksa ja Slovakia ovat ainoat EU:n jäsenvaltiot, joissa ei 
sallita kotiopetusta. He katsovat, että tilanne on vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen henkeä ja kirjainta. Näin ollen he kehottavat Euroopan 
parlamenttia ottamaan asian käsiteltäväkseen.

Vetoomuksen esittäjät ovat myös liittäneet vetoomukseensa jäljennöksiä heidän 
kirjeenvaihdostaan Saksan viranomaisten kanssa sekä jäljennöksiä asiaa käsitelleiden 
saksalaisten tuomioistuinten päätöksistä.

II. Komission kanta

Kuten Euroopan komissio ilmoitti 11. helmikuuta 2008 antamassaan tiedonannossa, Euroopan 
unionin lainsäädännössä ei ole sitovaa säännöstä, jolla jäsenvaltio voitaisiin velvoittaa 
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korvaamaan pakollinen kouluopetus kotona tapahtuvalla yksityisopetuksella. Tämä aihepiiri 
liittyy yhtäältä koulutusjärjestelmän järjestämiseen ja toisaalta opetuksen sisältöön, ja 
perustamissopimuksen 149 artiklan1 mukaan yhteisö voi näillä aloilla vain tukea ja täydentää 
jäsenvaltioiden toimia samalla kun sen on pidettävä täysin arvossa niiden vastuuta.

Lisäksi asiakirjoista ei käy ilmi, että Saksan viranomaisten asiassa tekemät päätökset ja 
toimenpiteet olisivat perustuneet vetoomuksen esittäjien kansalaisuuteen, mikä olisi voinut 
kyseenalaistaa niiden yhteensopivuuden perustamissopimuksen 12 artiklan kanssa.

Komissiolla ei ole yleistä toimivaltaa puuttua yksittäisiin perusoikeuksien rikkomistapauksiin. 
Se voi puuttua asiaan vain, kun perusoikeuksien rikkominen sijoittuu yhteisön lainsäädännön 
puitteisiin. Toisin sanoen kyseisessä tapauksessa on oltava jokin tekijä, joka liittyy yhteisön 
lainsäädäntöön. Jos joku katsoo, että hänen Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määritettyjä 
perusoikeuksiaan on loukattu, hän voi nostaa kanteen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 
yritettyään ensin tuloksetta saada oikeutta kansallisten oikeusmenettelyjen avulla. Tätä 
mahdollisuutta koskevat tiedot löytyvät verkkosivulta http://www.echr.coe.int/ECHR.
Strasbourgissa toimiva Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole Euroopan unionin vaan 
Euroopan neuvoston toimielin. 

III. Johtopäätös

Edellä esitetyn perusteella komissio ei voi ryhtyä toimiin tässä asiassa."

                                               
1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 149 artikla:
1. Yhteisö myötävaikuttaa korkealaatuisen koulutuksen kehittämiseen 
rohkaisemalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä tarvittaessa tukemalla ja 
täydentämällä jäsenvaltioiden toimintaa pitäen täysin arvossa jäsenvaltioiden 
vastuuta opetuksen sisällöstä ja koulutusjärjestelmän järjestämisestä sekä niiden 
sivistyksellistä ja kielellistä monimuotoisuutta.
2. Yhteisön toiminnalla pyritään:
– kehittämään eurooppalaista ulottuvuutta koulutuksessa erityisesti 
jäsenvaltioiden kielten opetuksella ja levittämisellä,
– edistämään opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta muun muassa 
rohkaisemalla tutkintotodistusten ja opintojaksojen tunnustamista akateemisessa 
maailmassa,
– edistämään koulutuslaitosten välistä yhteistyötä,
– kehittämään tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien yhteisissä kysymyksissä,
– edistämään nuorisovaihdon sekä sosiaalipedagogiikan alan ohjaajien vaihdon 
kehittämistä,
– rohkaisemaan etäopetuksen kehittämistä.
3. Yhteisö ja jäsenvaltiot suosivat yhteistyötä kolmansien maiden sekä 
koulutusalan toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen ja erityisesti Euroopan 
neuvoston kanssa.
4. Myötävaikuttaakseen tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseen neuvosto:
– vahvistaa jäljempänä 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä 
talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan sellaisia 
edistämistoimia, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista,
– antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosituksia.


