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§ 65
Helsingin kaupungin aikuisten lukiokoulutuksen aineopiskelijamak-
sut 1.8.2022 alkaen

HEL 2022-002440 T 02 05 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin 
aikuisten lukiokoulutuksen aineopiskelijamaksut 1.8.2022 alkaen seu-
raavasti:

 Maksu on 25 euroa per opintopiste (LOPS2021) tai 50 euroa per 
kurssi (LOPS2016). Aikuisten perusopetuksen kurssi on 25 euroa 
per kurssi. Maksu peritään aloitetuista opintojaksoista tai kursseista. 
Maksu on enintään 150 euroa lukuvuotta kohden. 

 Helsinkiläiset työttömät ja opiskelijat saavat 50 % alennuksen mak-
suista.

 Helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten opiskelijoilta maksua ei 
peritä.

 Oppivelvollisuuslain maksuttomuuden (2020/1214, 16 §) piiriin kuu-
luville Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille 
oppimateriaalit ovat maksuttomia.

 Helsinkiläisiltä peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korotta-
jilta sekä peruskoulun tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon täyden-
täjiltä aineopiskelijamaksua ei peritä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden maksuista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.
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Esittelijän perustelut

Aiempi käsittely

Kaupunginhallitus hyväksyi 20.5.2002 kokouksessaan (§ 763) kaupun-
gin lukioiden aineopiskelijamaksut 1.8.2002 alkaen seuraavasti:

 Opiskelumaksu on 25 euroa/kurssi tai enintään 125 euroa/vuosi.
 Helsinkiläisten työttömien ja opiskelijoiden osalta maksu puolite-

taan.
 Helsinkiläisten toisen asteen oppilaitosten opiskelijoilta maksua ei 

peritä.
 Helsinkiläisiltä peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korotta-

jilta sekä peruskoulun tai sitä vastaavan aiemman tutkinnon täyden-
täjiltä maksua ei peritä.

Mikä muuttuisi?

Alla oleva taulukko esittelee kaupunginhallituksen vuoden 2002 pää-
töksen (20.5.2002, § 763) ja nyt käsiteltävänä olevan päätösehdotuk-
sen keskeisimmät erot ja muutokset. 

 Kaupunginhallituksen 
päätös 2002

Päätösehdotus Muutos

Maksu per lukiokurssi (LOPS2016) 25 € 50 € +25 €
Maksu per opintopiste (LOPS2021) - 25 € -

Maksu per aikuisten perusopetuksen 
kurssi 25 € 25 € 0 €

Maksu enintään vuodes-
sa/lukuvuodessa 125 €/vuosi 150 €/lukuvuosi +25 €

Nyt käsiteltävänä olevassa päätösehdotuksessa aikuisten lukiokoulu-
tuksen aineopiskelijamaksu olisi vuoden 2021 opetussuunnitelman mu-
kaisessa opetuksessa 25 euroa per opintopiste. Vuoden 2016 opetus-
suunnitelman mukaisessa opetuksessa maksu olisi 50 euroa per kurs-
si. 

Uusi hinnoittelu vastaisi opintopisteiden ja kurssin suhdetta: yksi kurssi 
on laajuudeltaan kaksi opintopistettä. Kurssin maksu nousisi siis 25 eu-
rolla. 

Helsingin kaupunkitasoisissa opetussuunnitelmissa pakolliset ja valta-
kunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty 1−3 opintopisteen opinto-
jaksoiksi. Opintojaksojen hinnat vaihtelisivat siis 25−75 euron välillä.
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Lukuvuodessa aineopiskelijalta tai aikuisten perusopetuksen kursseja 
suorittavalta veloitettaisiin enintään 150 euroa. Tämä olisi 25 euroa 
enemmän kuin aiemmin.

Jatkossa aineopiskelijamaksu perittäisiin aloitetuista opintojaksoista 
sekä aloitetuista lukio- ja aikuisten perusopetuksen kursseista. Tämä 
selkeyttäisi laskutuksen periaatteita aineopiskelijoille, sitouttaisi opinto-
jakson tai kurssin suorittamiseen sekä kannustaisi tarvittaessa peru-
maan ilmoittautumisen ajoissa.

Uuden oppivelvollisuuslain maksuttomuuden (2020/1214, 16 §) piiriin 
kuuluville Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille 
oppimateriaalit olisivat maksuttomia.

Vertailu muiden koulutuksen järjestäjien maksuihin

Alla olevasta taulukosta käy ilmi eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden 
opiskelumaksujen vaihtelu verrattuna nyt käsiteltävänä olevaan päätö-
sehdotukseen.

 Eri aikuis-, etä- ja verkko-
lukiot

Kaupunginpäätösehdotus

Maksu per lukiokurssi (LOPS2015) 45−140 € 50 €
Maksu per opintopiste (LOPS2019) 40−95 € 25 €
Maksu per opintojakso (LOPS2019) 50−100 €  -

Maksu enintään lukuvuodessa 60−300 € 150 €

Liitteestä 1 käy ilmi eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden opiskelumaksut. 
Liitteessä mainituilla lukioilla yksittäisten vuoden 2015 opetussuunni-
telman perusteiden mukaisten kurssien maksut vaihtelevat 45 eurosta 
140 euroon. Vuoden 2019 opetussuunnitelman perusteiden mukaisten 
opintojen maksut ovat 40−95 euron välillä per opintopiste. Jotkut lukiot 
määrittelevät hinnat opintojaksoina, jolloin väli on 50−100 euroa. Luku-
vuosimaksut vaihtelevat 60 eurosta 300 euroon.

Mikä pysyisi ennallaan?

Ehdotuksessa aikuisten perusopetuksen kurssin maksu pysyisi ennal-
laan eli 25 eurossa.

Helsinkiläisiltä työttömiltä ja opiskelijoilta aineopiskelijamaksu edelleen 
puolitettaisiin. Samoin jätettäisiin ennalleen se, että helsinkiläisten toi-
sen asteen oppilaitosten opiskelijoilta maksua ei peritä. 

Ennallaan pysyisi myös se, että helsinkiläisiltä peruskoulun päättötodis-
tuksen arvosanojen korottajilta sekä peruskoulun tai sitä vastaavan ai-
emman tutkinnon täydentäjiltä aineopiskelumaksua ei peritä. 
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Aineopiskelijoilta voidaan periä maksuja

Lukiolaissa (2018/714) tarkoitettuun koulutukseen kuuluva opetus ja 
ohjaus ovat opiskelijalle maksuttomia muutamia poikkeuksia lukuun ot-
tamatta. Lukiolain (2018/714, § 34) mukaan aineopiskelijalta ja erityi-
sen tutkinnon kokeista voidaan periä maksuja. Nämä maksut eivät lain 
mukaan kuitenkaan koske oppivelvollisia. Aineopiskelijoilla tarkoitetaan 
lukiolaissa (2018/714, § 20) opiskelijoita, jotka otetaan opiskelijaksi 
suorittamaan yhden tai useamman lukiokoulutuksen oppimäärään kuu-
luvan oppiaineen opintoja.

Helsingin kaupungin aikuisten lukiokoulutus

Kaupungilla on kaksi aikuisten lukiokoulutusta järjestävää oppilaitosta: 
Helsingin aikuislukio ja Tölö gymnasium. Tölö gymnasiumissa toimii 
ruotsinkielinen aikuislinja. Molemmissa lukioissa voi opiskella tutkintoon 
johtavalla aikuislukiolinjalla tai aineopiskelijana. 

Helsingin aikuislukio tarjoaa myös aikuisten perusopetusta. Lukiossa 
voi opiskella aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa, suorittaa perus-
koulun tai korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja. Lisäksi 
siellä voi suorittaa kesken jääneet peruskouluopinnot loppuun. 

Opintojen laajuus määritellään opintopisteinä uusissa opetussuunnitelmissa

Koska kaupungin aikuisten lukiokoulutuksessa opintojen laajuudet ovat 
opintopisteitä tai kursseja noudatettavasta opetussuunnitelmasta riip-
puen, on aineopiskelijamaksut päivitettävä vastaamaan uutta käytän-
töä.

Lukiokoulutuksen järjestäjät ovat olleet syksystä 2021 alkaen tilantees-
sa, jossa lukioissa annetaan opetusta ja ohjausta sekä vuoden 2015 
opetussuunnitelman perusteiden että vuoden 2019 opetussuunnitel-
man perusteiden mukaisesti. Esimerkiksi Helsingin aikuislukiossa on 
rinnakkain käytössä Helsingin aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunni-
telma 2021 (suomenkielinen jaosto 9.6.2020, § 25 ja 18.5.2021, § 11) 
ja Helsingin aikuislukion opetussuunnitelma 2016 (suomenkielinen 
jaosto 23.8.2016, § 3). 

Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa 2019 lu-
kion oppimäärän ja siihen kuuluvien opintojen laajuus määritellään 
opintopisteissä. Yksi entinen kurssi vastaa laajuudeltaan kahta opinto-
pistettä. 

Helsingin aikuislukion ja Tölö gymnasiumin uudet opetussuunnitelmat 
ovat astuneet voimaan 1.8.2021. Tämän jälkeen lukio-opintonsa alusta 
aloittaneet opiskelijat opiskelevat uusien opetussuunnitelmien mukai-
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sesti. Vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteiden mukaisia kursseja 
tarjotaan lukioissa vielä noin kahden lukuvuoden ajan.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännössä todetaan toimialalautakunnan 
yleistoimivallasta seuraavaa (10 luku, 1 §, 3 momentti, 1 kohta):

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta 
omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mu-
kaan viranomainen päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauk-
sista sekä vapautuksesta toimialalle kohdistettavan maksun, korvauk-
sen ja muun saatavan suorittamisesta.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas

Lisätiedot
Elli-Noora Lassy, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 35095

elli-noora.lassy(a)hel.fi
Harri Korhonen, lukiokoulutuksen päällikkö, puhelin: 310 86342

harri.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Koonti eri aikuis-, etä- ja verkkolukioiden maksuista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala


