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Asia: Vetoomus nro 477/2007, Catherina Groeneveld, Irlannin kansalainen, kiellosta 
antaa yksityistä kotiopetusta Saksassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä asuu eteläafrikkalaisen miehensä ja lastensa kanssa väliaikaisesti 
Saksassa. Hän haluaisi antaa lapsilleen kotiopetusta kasvatukseen liittyvien syiden ja 
perhesyiden takia, mutta Saksan viranomaiset ovat kieltäneet sen. Hän kertoo, että Saksa on 
ainoa EU:n jäsenvaltio, joka ei anna lupaa yksityiseen kotiopetukseen, ja väittää, että se on 
vastoin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1612/68 1612/68 kirjainta ja henkeä. Hän pyytää siksi Euroopan parlamenttia 
ottamaan asian esille.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

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

3. Komission vastaus, saatu 12. helmikuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on Irlannin kansalainen, ja hän asuu Saksassa eteläafrikkalaisen 
puolisonsa ja lastensa kanssa. Hän haluaisi opettaa lapsiaan kotona sen sijaan, että hänen 
pitäisi lähettää heidät Saksan (tässä tapauksessa Ala-Saksin osavaltion) viranomaisten 
tunnustamaan julkiseen tai yksityiseen kouluun suorittamaan oppivelvollisuuttaan. Saksan 
viranomaisten mukaan tämä mahdollisuus ei kuitenkaan ole kansallisten säännösten 
mukainen, vaikka vetoomuksen esittäjän mukaan se hyväksytään hänen kotimaansa (Irlanti) 
lisäksi kaikissa muissa EU:n jäsenvaltioissa.

Vetoomuksen esittäjä on esittänyt monia perusteita, muun muassa seuraavat: 
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 Vetoomuksen esittäjän puolison ammatista (avaruus- ja lentokoneinsinööri) johtuvat 
usein toistuvat perheen asuinpaikan muutokset). 

 Koulutuksen jatkuvuuden turvaaminen lapsille, joiden on lukion jälkeen läpäistävä 
koe Irlannissa, mikä olisi vaikeaa, mikäli opintojen jatkuvuus häiriintyisi heidän 
siirtyessään Saksan koulujärjestelmään. 

 Perhe on hylännyt toisen vaihtoehdon eli lasten laittamisen kansainväliseen kouluun 
Saksassa sekä taloudellisista että sosiaalisista syistä, sillä vetoomuksen esittäjän 
mukaan kansainvälistä koulua käydessään lapsilla ei olisi niin paljon yhteyksiä 
paikalliseen yhteisöön, ja siksi ainoa mahdollinen ratkaisu on yksityinen kotiopetus.

 Opiskelijoiden liikkuvuuteen ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät 
perusteet, joilla tarkoitetaan sitä, että heidän perheensä voidaan integroida 
vastaanottavaan maahan perheelle parhaiten sopivalla tavalla.

 Kulttuurien ja kielten monimuotoisuuteen liittyvät perusteet, sillä vetoomuksen 
esittäjän mukaan tätä monimuotoisuutta edistettäisiin paremmin kotiopetuksella kuin 
saksalaisissa kouluissa annetulla opetuksella.

 Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksista opetusalalla laatimaan raporttiin 
liittyvät perusteet, sillä raportissa kehotettiin Saksaa suosimaan enemmän etäopetusta 
ja kotiopetusta.

Vetoomuksen esittäjä on myös liittänyt vetoomukseensa jäljennöksiä Saksan viranomaisten 
kanssa käymästään kirjeenvaihdosta sekä asiakirjoja kouluopetuksen moniarvoisesta 
lähestymistavasta maailman eri maissa. Hän ilmoittaa myös, että seuraavat kaksi Euroopan 
parlamentin jäsentä tukevat hänen vetoomustaan: Euroopan parlamentin 
Itsenäisyys/Demokratia-ryhmän jäsen Kathy Sinnott Etelä-Irlannin vaalipiiristä ja Euroopan 
parlamentin Verts/ALE-ryhmän saksalainen jäsen Hiltrud Breyer.

Komission kanta

Komissio toteaa, että Euroopan unionin lainsäädännössä ei ole sellaista sitovaa määräystä, 
jolla jäsenvaltio voitaisiin velvoittaa korvaamaan oppivelvollisuuden suorittaminen koulussa 
yksityisellä kotiopetuksella. Asia koskee toisaalta koulutusjärjestelmän järjestämistä ja 
toisaalta opetuksen sisältöä, joihin liittyvillä aloilla yhteisö voi EY:n perustamissopimuksen 
149 artiklan1 nojalla vain tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa pitäen samalla täysin 

                                               
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, 
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arvossa jäsenvaltioiden vastuuta.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen komissio katsoo, että ei ole järkevää aloittaa 
keskustelua vetoomuksen esittäjän esittämien perusteiden aiheellisuudesta, esimerkiksi 
seuraavista kysymyksistä: 

 Onko yleinen kouluopetus, mukaan luettuna kansainväliset koulut, kuitenkin 
edullisempaa sosiaalisten suhteiden kehitykselle ja paikalliseen yhteisöön 
integroitumiselle kuin kotiopetus?

 Mitkä ovat kunkin jäsenvaltion eri ehdot ja muodollisuudet kotiopetuksen 
järjestämiselle yleisen kouluopetuksen sijaan? Tästä on itse asiassa seurauksena, että 
kotiopetus on edelleen poikkeustapaus. 

4. Komission vastaus, saatu 30. tammikuuta 2009

Asiakirjaan on lisätty ensinnäkin selonteko tapauksen esittelystä 17. heinäkuuta 2008 
pidetyssä vetoomusvaliokunnan kokouksessa ja toiseksi vetoomuksen esittäjän ilmoittama 
lisätieto: sen mukaan Saksassa on ilmennyt uusi tapaus, jossa on pyydetty lupaa antaa lapsille 
kotiopetusta, mikä on myös evätty.

Vetoomuksen esittäjä esitteli tapauksen vetoomusvaliokunnalle 17. heinäkuuta 2008 
parlamentin jäsenen Kathy Sinnottin tuella, ja asiasta virisi perusteellinen keskustelu. Eräät 
parlamentin jäsenet katsoivat, että kotiopetuksen kieltäminen Saksassa on kohtuutonta 
oppilasta kohtaan, joka kuuluu sellaiseen perheeseen, jolla ei ole muita keinoja turvata 
koulutuksen jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta Saksassa vain väliaikaisesti oleskeleville 
lapsilleen. Kotiopetus kielletään nimittäin vuonna 1938 annetussa laissa. Esimerkkeinä 
mainittiin muut Euroopan unionin jäsenvaltiot samoin kuin jotkin muut maailman maat (esim. 
Yhdysvallat).

Vetoomuksen esittäjä vaatii tietyssä mielessä yhtäläistä kohtelua ulkomailla asuville 
saksalaisille lapsille, joille saa vetoomuksen esittäjän mukaan antaa kotiopetusta, ja muista 
jäsenvaltioista kotoisin oleville lapsille, joita heidän vanhempansa eivät saa opettaa kotona 
(kotiopetusjärjestelmä).

Komissio voi kuitenkin vain vahvistaa ensimmäisessä ilmoituksessaan esittämänsä kannan, 
jonka mukaan Euroopan unionin lainsäädännössä ei ole sellaista sitovaa määräystä, jolla 
jäsenvaltio voitaisiin velvoittaa korvaamaan oppivelvollisuuden suorittaminen koulussa 
                                                                                                                                                  
– 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.
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yksityisellä kotiopetuksella. Asia koskee nimittäin yhtäältä koulutusjärjestelmän järjestämistä 
ja toisaalta opetuksen sisältöä, joihin liittyvillä aloilla yhteisö voi EY:n perustamissopimuksen 
149 artiklan nojalla vain tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa pitäen samalla täysin 
arvossa jäsenvaltioiden vastuuta.

Vetoomuksen esittäjä viittasi esitellessään tapauksen 17. heinäkuuta 2008 
perustamissopimuksen 149 artiklan 2 kohdan 4 alakohtaan, jonka mukaan yhteisön 
toiminnalla pyritään kehittämään tietojen ja kokemusten vaihtoa jäsenvaltioiden 
koulutusjärjestelmien yhteisissä kysymyksissä. Hän kehottaa siis Euroopan parlamenttia ja 
komissiota toimimaan kyseiseen kohtaan perustuvan vastuunsa mukaisesti ja näin ollen 
kannustamaan Saksaa keskustelemaan niiden elimien, kansalaisten ja henkilöiden kanssa, 
jotka miettivät vaihtoehtoisia opetusmuotoja sekä tarkastelemaan kaikissa Euroopan maissa 
asiasta saatuja kokemuksia.

Komissio ilmoittaa vetoomusvaliokunnalle, että jäsenvaltioiden kanssa on kehitetty 
opetusalaan liittyvä poliittinen vuoropuhelu ja että jäsenvaltiot voivat hyödyntää tarjottua 
kehystä vaihtaakseen hyviä käytäntöjä ja keskustellakseen sopiviksi katsomistaan aiheista. 
Keskustelu perustuu tavoitteisiin ja vertailuarvoihin, joista on sovittu yhteisesti 
jäsenvaltioiden kanssa määritellyillä aloilla.


