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Tiedotusvälineille, julkaistavissa heti 
 
 
Valtioneuvoston luparatkaisu on myönteinen linjanmuutos 

 
 

Yksityisen Opetusalan Liitto on tyytyväinen valtioneuvoston tänään tekemään päätökseen yksityisen 
opetuksen järjestäjien luvista. 
 
- On hyvä, että pitkään määräaikaisella luvalla toimineet saivat nyt pysyvän luvan. Se on erityisesti op-
pilaiden ja henkilöstön kannalta helpottava ratkaisu. Lisäksi se antaa opetuksen järjestäjälle mahdolli-
suuden toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle, korostaa liiton elinkeinopoliittinen asiantuntija Minna-
Marika Lindström. 
 
- Osalla yksityisistä opetuksen järjestäjistä on lupa joko ala- tai yläkoulun opetukseen. Kaikkia perus-
opetuksen vuosiluokkia koskeva lupa on hyvä ratkaisu, koska tällöin oppilaat voivat opiskella omassa 
tutussa koulussaan koko oppivelvollisuusiän. 
 
Yksityisellä opetuksen järjestäjällä tarkoitetaan säätiötä, osakeyhtiötä tai rekisteröityä yhdistystä, jolla 
on valtioneuvoston myöntämä lupa. Suuri osa yksityisistä peruskouluista on tehnyt sopimuksen kunnan 
kanssa, ja ne toimivat lähikouluina. Toisen suuren ryhmän muodostavat steinerkoulut. Muita yksityisiä 
perusopetusta antavia kouluja ovat muun muassa maailmankatsomukselliset koulut, opetusta vieraalla 
kielellä antavat koulut, ulkomailla toimivat koulut ja muutamat koulukodit.  
 
- Nämä erityiseen tarpeeseen perustuvat koulut vastaavat nimenomaan nuorten perheiden tarpeisiin ja 
arvoihin. Siksi tällainen oppilaitos voi toimia jopa alueellisena vetovoimatekijänä, huomauttaa Lind-
ström. 
 
Suomessa on noin 70 yksityistä opetuksen järjestäjää. Näissä laitoksissa opiskelee noin 14 000 oppilas-
ta, joka on noin 2 prosenttia peruskouluikäisistä. Reilut 10 000 opiskelijaa käy yksityistä lukiota, mikä 
on noin 9 prosenttia lukiolaisista.  
 
Helsingissä noin 15 prosenttia peruskoululaisista ja yli kolmannes lukiolaisista käy yksityisen koulutuk-
sen järjestäjän oppilaitosta. Tällaisia kouluja ovat muun muassa Munkkiniemen yhteiskoulu, Helsingin 
Suomalainen Yhteiskoulu ja Pohjois-Haagan yhteiskoulu.  

 
 
Lisätietoja: 
Elinkeinopoliittinen asiantuntija, YTM Minna-Marika Lindström, p. 050 586 9969 
 
 
Yksityisen Opetusalan Liitto ry on työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen edunvalvoja, joka edustaa noin 
280 yksityistä koulutuksen järjestäjää. Jäseniemme ylläpitämissä oppilaitoksissa annetaan tutkintoon 
johtavaa koulutusta perusopetuksesta ammattikorkeakouluihin sekä taiteen perusopetuksen ja vapaan 
sivistystyön opintoja. Jäsenemme työllistävät noin 15.000 henkilöä. 

Yksityisen Opetusalan Liitto on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitto.   


