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Koonti erityisistä koulutustehtävistä 1.8.2018 lukien
Myönnetyt erityiset koulutustehtävät
IB-opetus
Ilmaisutaitoon painottuva opetus
Kieliin painottuva opetus
Kuvataiteeseen painottuva opetus
Musiikkiin painottuva opetus
Urheiluun painottuva opetus
Matematiikkaan ja luonnontieteisiin painottuva opetus
Yrittäjyyteen painottuva opetus
Yhteensä

16
3
5
6
13
15
15
2
75

Erityiset koulutustehtävät ja koulutuksen järjestäjät
Helsingin kaupunki/ Helsingfors stad
 musiikki- ja tanssipainotteinen opetus Sibelius-lukiossa
 kuvataidepainotteinen opetus Helsingin kuvataidelukiossa
 urheilupainotteinen opetus Mäkelänrinteen lukiossa
 urheilupainotteinen opetus (Brändön lukiossa)
 ilmaisutaitopainotteinen opetus Kallion lukiossa
 luonnontiedepainotteinen opetus Helsingin luonnontiedelukiossa
 englanninkielinen IB-opetus Ressun lukiossa
 luonnontiedepainotteinen (humanekologi) opetus Tölö gymnasiumissa
 kuvataidepainotteinen opetus Tölö gymnasiumissa
 musiikkipainotteinen opetus Tölö gymnasiumissa
Espoon kaupunki/ Esbo stad
 musiikkipainotteinen opetus Tapiolan lukiossa
 matemaattis-luonnontiedepainotteinen opetus Olarin lukiossa
 englanninkielinen IB-opetus Etelä-Tapiolan lukiossa
 englanninkielinen IB-opetus Mattlidens gymnasiumissa.
Vantaan kaupunki




musiikki- ja tanssipainotteinen opetus Vaskivuoren lukiossa
luonnontiedepainotteinen (LUMA) opetus Martinlaakson lukiossa
englanninkielinen IB-opetus Tikkurilan lukiossa.



musiikkipainotteinen opetus Tiirismaan lukiossa

Lahden kaupunki
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Tampereen kaupunki






kuvataidepainotteinen opetus Kannaksen lukiossa
urheilupainotteinen opetus Lahden lyseossa
matemaattis-luonnontieteellinen painotus (luonnontiede-, matematiikka- ja
teknologiapainotteinen (LUMATE) opetus ) Lahden lyseossa
englanninkielinen IB-opetus Kannaksen lukiossa.

musiikkipainotteinen (musiikki- ja musiikkiteatteri) opetus Hatanpään lukiossa
kuvataide- ja designpainotteinen opetus (kuvataide) Tammerkosken lukiossa
urheilupainotteinen opetus Sammon keskuslukiossa
luonnontiedepainotteinen opetus Tampereen klassillisessa lukiossa
englanninkielinen IB-opetus Tampereen lyseon lukiossa.

Turun kaupunki






musiikkipainotteinen opetus Puolalanmäen lukiossa
urheilupainotteinen opetus Kerttulin lukiossa
ilmaisutaitopainotteinen opetus (taideviestintä) Turun klassillisessa lukiossa
luonnontiedepainotteinen opetus Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa
luonnontiedepainotteinen opetus (ICT) Kerttulin lukiossa.





musiikki- ja tanssipainotteinen opetus Kuopion taidelukio Lumitissa
urheilupainotteinen opetus Kuopion klassillisessa lukiossa
englanninkielinen IB-opetus Kuopion Lyseon lukiossa.





musiikkipainotteinen opetus Madetojan musiikkilukiossa
urheilupainotteinen opetus Kastellin lukiossa
englanninkielinen IB-opetus Oulun Lyseon lukiossa.

Kuopion kaupunki

Oulun kaupunki

Joensuun kaupunki



urheilupainotteinen opetus Joensuun yhteiskoulun lukiossa
englanninkielinen IB-opetus Joensuun lyseon lukiossa.

Rovaniemen kaupunki
 urheilupainotteinen opetus Ounasvaaran lukiossa
 englanninkielinen IB-opetus Lyseonpuiston lukiossa.
Porin kaupunki


Seinäjoen kaupunki


urheilupainotteinen opetus Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa
luonnontiedepainotteinen opetus Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa

luonnontiedepainotteinen opetus Nurmon lukiossa.
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Savonlinnan kaupunki
 musiikkipainotteinen opetus Savonlinnan Taidelukiossa
 kuvataidepainotteinen opetus Savonlinnan Taidelukiossa.
Imatran kaupunki


englanninkielinen IB-opetus Imatran yhteislukiossa



musiikkipainotteinen opetus Kajaanin lukiossa.

Kajaanin kaupunki

Kokkolan kaupunki
 luonnontiede- ja teknologiapainotteinen opetus Kokkolan suomalaisessa lukiossa.
Hyvinkään kaupunki
 luonnontiedepainotteinen opetus Hyvinkään Sveitsin lukiossa.
Järvenpään kaupunki
 matemaattis-luonnontieteellinen opetuspainotus Järvenpään lukiossa.
Sotkamon kunta

Lapinlahden kunta


urheilupainotteinen opetus Sotkamon lukiossa.

kuvataidepainotteinen opetus Lapinlahden lukiossa ja Kuvataidelukiossa.

Kuortaneen kunta


urheilupainotteinen opetus Kuortaneen lukiossa



musiikkipainotteinen opetus Kaustisen musiikkilukiossa



urheilupainotteinen opetus Vörå samgymnasiumissa.

Kaustisen kunta

Vörå kommun

Ylöjärven kaupunki


yrittäjyyspainotteinen opetus Ylöjärven lukiossa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 musiikki-ilmaisupainotteinen opetus (musiikki) Schildtin lukiossa
 urheilupainotteinen opetus Schildtin lukiossa
 englanninkielinen IB-opetus Jyväskylän Lyseon lukiossa.
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
 matemaattis-luonnontieteellinen opetuspainotus Tavastian lukiossa.
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Tampereen yhteiskoulun säätiö
 ilmaisutaitopainotteinen opetus Tampereen yhteiskoulun lukiossa.
Åbo Akademi


englanninkielinen IB-opetus Vasa övningsskolas gymnasiumissa.



englanninkielinen IB-opetus Turun normaalikoulun lukiossa.

Turun yliopisto

Helsingin kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys ry
 englanninkielinen IB-opetus Helsingin kansainvälisessä koulussa (International School
of Helsinki).
Englantilaisen koulun säätiö
 englannin ja suomen kieleen ja kulttuuriin painottunut opetus Englantilaisessa
koulussa.
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu (valtion koulu)
 ranskan kieleen ja ranskankieliseen kulttuuriin painottunut opetus Helsingin
ranskalais-suomalaisen koulun lukiossa.
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö sr
 suomen ja venäjän kieliin ja kulttuureihin sekä niihin liittyvään yrittäjyyteen
painottuva opetus Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun lukiossa.
Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö
 kielipainotteinen opetus Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa
 englanninkielinen IB-opetus Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa.
Suomalais-venäläinen koulu (valtion koulu)
 venäjän kieleen ja kulttuuriin painottunut opetus Suomalais-venäläisessä koulussa.
Viipurin Reaalikoulu Oy
 matematiikkapainotteinen opetus Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin
matematiikkalukiossa.
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry
 yrittäjyyspainotteinen opetus (yrittäjyys ja liiketoiminnallinen osaaminen)
Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa.
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry
 steinerpedagogiikkaan painottunut opetus lukiokoulutuksessa hakijan Rudolf
Steiner -kouluissa
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Lahden Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry
 steinerpedagogiikkaan painottunut opetus hakijan Rudolf Steiner -kouluissa
Tampereen Steiner -kouluyhdistys ry
 steinerpedagogiikkaan painottunut opetus hakijan Rudolf Steiner -kouluissa.
Pohjois-Haagan yhteiskoulu Oy
 urheilupainotteinen opetus Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukiossa.

Koonti valtakunnallisista kehittämistehtävistä 1.8.2018 lukien
Kehittämistehtävä
Luonnontieteisiin painottuva opetus

Hakija
Espoon kaupunki

Koulutuksen järjestäjä
Olarin lukio

Musiikkiin painottuva opetus

Espoon kaupunki

Tapiolan lukio

Urheiluun painottuva opetus
Bildkonst och musik

Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki

Mäkelänrinteen lukio
Tölö gymnasium

Musiikkiin painottuva opetus

Kaustisen kunta

Kaustisen musiikkilukio

Yrittäjyyteen ja liiketoiminnalliseen osaamiseen
painottuva opetus

Lauttasaaren
yhteiskoulun
kannatusyhdistys ry

Kansainvälisen
liiketoiminnan lukio

Urheiluun painottuva opetus

Oulun kaupunki

Kastellin lukio

Kuvataiteeseen painottuva opetus

Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan Taidelukio

Kieliin painottuva opetus

Suomalaisen
Yhteiskoulun Osakeyhtiö

Helsingin Suomalainen
Yhteiskoulu

Matematiikkaan painottuva opetus

Viipurin Reaalikoulu Oy

Maunulan yhteiskoulu ja
Helsingin
matematiikkalukio

Musiikkiin painottuva opetuspainotus

Helsingin kaupunki

Sibelius-lukio

