
 
 

Lukio Maksut Muuta huomioitavaa 
Eiran aikuislukio 

Jos opiskelija on kirjoilla jossain muussa 
oppilaitoksessa, aineopiskelijan 
ilmoittautumismaksu on 

 LOPS2016 kursseilla 80 € / kurssi 
lähiopetuksessa ja 120 € / kurssi verkko-
opetuksessa 

 LOPS2021 opintojaksoilla 40 € / opintopiste 
lähiopetuksessa ja 60 € / opintopiste 
verkko-opetuksessa. 

 

Aineopiskelumaksu on 100 euroa lukuvuodessa, 
jos opiskelija ei opiskele toisessa lukiossa tai 
ammattikoulussa samanaikaisesti. 
 
Ylioppilastutkinnon korottamiseen ja 
täydentämiseen erilaisia ehtoja. 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aineopiskelijan lukukausimaksu on opiskeltavista 
kurssi-/opintojaksomääristä ja oppiaineista 
riippumatta aina 150 € per lukukausi (1.8.2021 
alkaen).  
 
Koko lukuvuodelta (syys- ja kevätlukukaudet) 
maksu on 300 €. 

Jos aineopiskelija on valmistunut ylioppilaaksi 
jostakin toisesta koulusta kuin Töölön yhteiskoulun 
aikuislukiosta ja haluaa korottaa tai täydentää yo-
tutkintoaan aikuislukiossa, tulee hänen suorittaa 
kursseja arvosanalla 4-10 aikuislukion 
aineopiskelijana ennen yo-kokeisiin ilmoittautumista 
(vähintään kaksi valtakunnallista pakollista tai 
syventävää lukiokurssia per kirjoitettava aine; 
kurssisuoritukset voivat olla ilmoittautumishetkellä 
enintään vuoden vanhoja). 

Espoon aikuislukio 
 Aineopiskelumaksu on 50 €/opintojakso tai  

 Lukukausimaksu 50 € tai   

 Lukuvuosimaksu 100 €. 

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen Espoon 
aikuislukion ulkopuolisena opiskelijana maksaa 200 
€. 

Aineopiskelu on maksutonta Espoon kaupungin 
nuorisoasteen lukiokoulutuksen, peruskoulun sekä 
10-luokkalaisten ja Omnian ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoille, muut aineopiskelijat 
maksavat aineopiskelumaksun. 

Espoolaiset työttömät saavat hinnoista alennusta 50 
prosenttia (todistus on esitettävä ilmoittautumisen 
yhteydessä). 
 

Vantaan aikuislukio Aineopiskelijan hinnat ovat tällä hetkellä 45 € 
kurssilta, kuitenkin enintään 135 € lukuvuodessa. 

Toisen asteen oppilaitoksessa opiskelevilta 
yksittäisten kurssien suorittajilta ei maksua peritä. 

https://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/palvelut-lukiolaisille/aineopiskelu/yo-tutkinnon-korotus-ja-taydennys/
https://www.eira.fi/fi/palvelut-opiskelijoille/palvelut-lukiolaisille/aineopiskelu/yo-tutkinnon-korotus-ja-taydennys/


 
 

Sotungin etälukio Muille kuin vantaalaisen 2. asteen oppilaitoksen 
opiskelijoille yksittäisten kurssien/opintojaksojen 
suorittaminen on maksullista.  
 
Nämä opiskelijat maksavat yksittäisen 
kurssin/opintojakson suorittamisesta 50 € / aloitettu 
kurssi/opintojakso tai 100 € / aloitettu 
kurssi/opintojakso, kun kurssin/opintojakson 
suoritus tapahtuu tarjottimelle merkityn ryhmän 
ulkopuolelta. 

Etälukiossa opiskelu on seuraaville maksutonta: 
 

 vantaalaisessa toisen asteen 
oppilaitoksessa tutkintoa suorittaville 
(Vantaan päivälukioissa ja aikuislukiossa tai 
Variassa) 

 tutkintotavoitteisille (etälukiossa aikuislukion 
oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto). 

Työttömät aineopiskelijat maksavat puolet 
kustannuksista. Työttömän opiskelijan tulee itse 
ilmoittaa ja todentaa työttömyytensä etälukion 
opintosihteerille. 

Vantaan kaupungin yleisen ohjeen mukaisesti 
Sotungin etälukio perii tutkintojärjestelymaksun 
(16,82 €) niiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat 
ylioppilaskirjoituksiin Sotungin etälukiossa, ja joilla 
on jo lukiotutkinto, tavoitteenaan yo-tutkinnon 
täydentäminen tai arvosanan korottaminen. 

Nettilukio Kun opiskelija haluaa 
suorituksistaan arvioinnin esimerkiksi omia lukio-
opintojaan varten, peritään kurssikohtainen maksu. 
 

 OPS2016-kursseilla kurssimaksu on 
140€/kurssi. 
 

 OPS2021-opintojaksoilla maksu on 1 
op/opintojakso = 95 €, 2 op/opintojakso = 
140 € ja 3 op/opintojakso = 175 €. 

Jos opiskelija opiskelee jossakin 
sopimusoppilaitoksessa, hän varmistaa aina 
etukäteen oman oppilaitoksen opolta tai rehtorilta, 
maksaako oppilaitos Nettilukiossa suorittaman 
kurssin. 
 
Oppivelvolliset voivat suorittaa kursseja, vain jos 
oma oppilaitos on tehnyt Nettilukion kanssa 
oppilaitossopimuksen ja maksaa kurssit. 

Tampereen aikuislukio 200 € / lukuvuosi (syksy-kevät, ei rajoitusta 
opintojaksojen lukumäärälle). 

Aineopiskelija voi osallistua iltaopintoihin sekä niille 
etäopintojaksoille, jotka eivät tule täyteen 
etälukiolaisista. 

Jyväskylän aikuislukio Yksittäisten kurssien opiskelu maksaa 95 
€/lukuvuosi.  

 
Lukuvuosimaksulla voi opiskella yhden tai useampia 
kursseja. 

 

Oulun aikuislukio Aineopiskelijalta peritään aineopiskelumaksu, joka 
on 60 €/lukuvuosi.  
 

Ylioppilastutkinnon täydentäjiltä ja korottajilta 
peritään kyseisen lukuvuoden aineopiskelijamaksu 
60 €. Maksamalla aineopiskelumaksun voi osallistu 



 
 

Aineopiskelijamaksu laskutetaan lukuvuosittain 
kaikilta aineopiskelijoiksi ilmoittautuneilta ja 
opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta 
aineopiskelijoilta, vaikka ei olisi suorittanut yhtään 
opintoja. 
 
Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen 
mukaan. 
 
Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta, 
paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään 
lukuvuosimaksu 60 €. 

opintoihin ja yo-kokeisiin syksyn ja kevään aikana. 
Yo-tutkintoa voi korottaa ja täydentää ilman 
aineopiskelijamaksua, jos on valmistunut 
ylioppilaaksi Oulun aikuislukiosta kahden edellisen 
ylioppilastutkintokerran aikana. 
 
 

 


