
Mäkelänrinteen lukio PÖYTÄKIRJA
Johtokunta 8.3.2022
_________________________________________________________________________
Johtokunnan kokouksen pöytäkirja lukuvuoden 2021–2022 kolmannesta kokouksesta
Kokousaika: 17.3.2022 kello 17.00

Läsnäolijat:
Heikki Mäkinen puheenjohtaja
Jenny Orphanou varapuheenjohtaja
Leena Hartikainen
Jari Leander
Pete Saarnivaara varajäsen
Marika Ansamaa varajäsen
Taru Nyholm varajäsen

Opettajien edustajat
Tuula Sorjonen
Mikko Rantala

Henkilökunnan edustaja
Johanna Kärgin

Opiskelijat (Yli 18 V.)
Emil Laaksonen
Nellinoora Maunula
Aino Koskinen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1. Kokouksen avaus

 Kokous avattiin kello 17.00
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen

 Esityslista hyväksyttiin
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 Tarkastajiksi valittiin Mikko Rantala ja Tuula Sorjonen
5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

 Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin

6. Tiedotusasioita
 Opettajavalinnat kevät 2022.
 Mäkelänrinteen lukioon valittiin kuusi uutta opettajaa. Osa tehtävistä oli vapaana eläkkeelle

siirtymisten vuoksi ja osa koulun koon kasvamisesta johtuen.
 Valitut ovat:

o Matematiikan lehtori Niko Ahonen
o Matematiikan ja fysiikan lehtori Pirjo Haikonen
o Ruotsin lehtori Susanne Ahlbäck
o Englannin päätoiminen tuntiopettaja Oskari Terhemaa
o Englannin ja ruotsin päätoiminen tuntiopettaja Elina Jarho



o Matematiikan ja kemian päätoiminen tuntiopettaja Marika Salonen
o Tehtävät täytetään 1.8.2022 alkaen.

 Tietoja kevään yhteisvalinnasta:
o Hakuaika on 22.2.-23.3.2022
o Hakijamäärä on kasvanut selvästi viime vuodesta.
o Luvut 21.3.2022

 Yleislinja 2022 1. sija 155/ 2. sija 345/ kaikki hakijat 1718 (2021: 28/96/235)
 Urheilulinja 2022 1. sija 396/ 2. sija 70/ kaikki hakijat 583 (2021: 225/54/314)

 Ukrainan sota
o Koulun kriisiryhmä on kokoontunut Ukrainan sotaan liittyen ja sopinut toimintatavoista.

Henkilökunnalle pidettiin asiasta tiedotustilaisuus ja kirjalliset ohjeet toimitettiin kaikille
sähköpostilla.

o Toimintaohjeet olivat koulun viikkotiedotteessa ja rehtori piti lyhyen puheen asiasta
keskusradion kautta.

o Tilanne on koululla ollut rauhallinen.

7. Koulun talousarvio 2022
Rehtori esitteli yleissivistävän koulutuslinjan hyväksymän talousarvion sekä rehtorin tekemän koulun
talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

 Ennakkoon ilmoitettu korvaus opiskelijaa kohti on 4212 euroa (2021 3976 euroa). Summa on
noussut, koska keskitettyjä rahoja on siirretty viime vuoden tapaan suoraan lukioille ja
kaupunki on myös nostanut rahoitusta. Esimerkiksi tutkintoon valmentavan koulutuksen rahat
ovat suoraan yksikköhinnassa.

 Erityistehtäväopiskelijoista koulu saa valtion kautta tulevan erityistehtävälisän omaan
budjettiinsa. Erityistehtävälisä on 342 324 euroa. (2020 313 316 euroa)

 Valtakunnalliseen kehittämistehtävään valtion tuki on 185 000 euroa. (Sama kuin 2021)
 4. vuoden opiskelijasta saa 1/3 korvauksen eli 1404 euroa/opiskelija.
 Budjetin loppusumma on 1 825 098 euroa suurempi kuin viime vuonna.

o Opiskelijahinnan kautta tapahtunut nousu on n. 280 000 euroa. Korotus tulee
yksikköhinnan nousun ja opiskelijamäärän kasvun kautta.  (25 opiskelijaa uutta
opiskelijaa tuo 105 000 euroa).

o Oppimateriaalikustannuksiin on varattu 402 000 euroa. Viime vuonna lisämäärärahana,
joka ei ollut budjetissa.

o Vuokrien korotus 1 036 984 euroa.
o Opetukseen tuleva käyttövara on kasvanut noin 300 000 euroa.
o Tämän lisäksi koulut ovat saaneet koronasta palautumisrahaa ja Märskyn osuus on noin

90 000 euroa.
 Liitteinä ovat käyttösuunnitelmat.

KASKON ASIASTA VAATIMA PÄÄTÖSPOHJA
Asia: Mäkelänrinteen lukion vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen.
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin kaupungin talousarvion kokouksessaan 8.12.2021.
Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on 14.12.2021 (§ 389) hyväksynyt vuoden 2022 tulosbudjetin.
Toimialan johtaja on 7.2.2022 (§ 14) päättänyt vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman
vastuuhenkilöt sekä heidän määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus on antanut päätöksellään 13.12.2021 talousarvion noudattamista koskevat ohjeet
(Helmi, Intra). Määrärahojen vastuuhenkilöt ovat vastuussa talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta,
euromäärien noudattamisesta sekä tuloarvion ja tulojen perinnän toteutumisesta sekä muista



tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä ohjeiden mukaisesti. Suomenkielisen
lukiokoulutuksen päällikkö on suomenkielisen lukiokoulutuksen määrärahojen vastuuhenkilö. Rehtori
on oppilaitoksen määrärahojen vastuuhenkilö.

Suomenkielisen lukiokoulutuksen päällikkö on 23.2.2022 päättänyt tulosbudjetin tavoitteiden ja
periaatteiden mukaisesti lukiokohtaisen kehyksen talousarviovuodeksi 2022.

Esittelijä toteaa, että lukion talousarvion käyttösuunnitelma on valmisteltu myönnetyn kehyksen
puitteissa johtokunnan hyväksyttäväksi. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetissa on
lukiokoulutusta sitovat toiminnalliset tavoitteet v. 2022.

Mäkelänrinteen lukion osalta budjettikehys on yhteensä 8 477 878 euroa.

Esityslistan liitteenä on lukion käyttösuunnitelma, tulo- ja menoerittely menolajiryhmittäin ja
toiminnoittain.

Käyttösuunnitelmassa on varattuna määräraha kertaluonteiseen palkitsemiseen, joka on
suuruudeltaan 0,6 % henkilöstön säännöllisen työajan palkkasummasta.

Päätös: Mäkelänrinteen lukion johtokunta päättää hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelman
esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta päättää, että rehtorilla on oikeus kohdentaa johtokunnan tässä kokouksessa
päättämän käyttösuunnitelman määrärahoja tiliryhmien ja toimintoalueiden välillä, jos koulun toiminta
sitä vaatii. Rehtori tuo seuraavaan johtokunnan kokoukseen tiedoksi tehdyt muutokset.

8. Lukuvuoden 2022–23 jaksotus sekä työ- ja loma-ajat
 Rehtori esitteli ehdotuksen Mäkelänrinteen lukion jaksotukseksi sekä työ- ja loma-ajoiksi

lukuvuonna 2022–2023. Päivämäärät noudattavat viraston ohjetta. Koulu voi tehdä yhden
työpäivämuutoksen eli siis käytännössä lauantaityöpäivän.

Suomenkielisen jaoston päätös ja lukioiden tekemä jaksotus:
HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISTEN LUKIOIDEN TYÖ- JA LOMA-AJAT SEKÄ JAKSOJEN
AJANKOHDAT LUKUVUONNA 2022-2023
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 26.10.2021 §5 Helsingin
kaupungin suomenkielisten lukioiden lukuvuoden 2022 - 2023 työ- ja loma-ajoista seuraavaa:

o Työaika alkaa syksyllä 11.8.2022 (to) ja päättyy 22.12.2022 (to).
o Syysloma on viikolla 42 eli 17.10.2022 (ma) - 21.10.2022 (pe).
o Joululoma on 23.12.2022 (pe) - 8.1.2023 (su).
o Työaika alkaa keväällä 9.1.2023 (ma) ja päättyy 3.6.2023 (la).
o Talviloma on viikolla 8 eli 20.2.2023 (ma) - 24.2.2023 (pe).

Suomenkielinen jaosto päättää siirtää päätösvaltaansa siten, että lukioiden rehtorit voivat
päättää lukuvuoden aikana tehtävästä yhdestä työpäivän muutoksesta lukuun ottamatta syksyn
ja kevään aloitus- ja päättymispäivää. Työpäivän muutos ei saa aiheuttaa kaupungille ylimääräisiä
kustannuksia.

Jaksot lukuvuonna 2022 – 2023 (5-jaksojärjestelmä)
I 11.08.2022 - 30.09.2022 37 päivää
II 03.10.2022 - 29.11.2022 37 päivää
III 30.11.2022 - 07.02.2023 38 päivää
IV 08.02.2023 - 06.04.2023 37 päivää
V 11.04.2023 - 03.06.2023 38 päivää



Yhteensä 187 päivää

Lukuvuonna 2022 - 2023 itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä sattuvat muiksi arkipäiväksi
kuin lauantaiksi. Koulutyötä tulee siis tehdä 187 työpäivää. Syyslukukaudella on 90 työpäivää ja
kevätkaudella 97 työpäivää.

Penkkarit ja vanhojen tanssit viikolla 6: penkkarit to 9.2.2023, vanhojen tanssit pe 10.2.2023.

 Päätös: Johtokunta hyväksyi työajat ja antoi rehtorille luvan tarvittaessa toteuttaa
työpäivämuutoksen.

9. Kouluterveyskyselyn tulokset
 Kouluterveyskysely oli huhtikuussa 2021 pari viikkoa lähiopetukseen siirtymisen jälkeen.
 Märskyn vastausten määrä jäi aika alhaiseksi (n. 50 %), koska THL:n palvelin ei tallentanut

opiskelijoiden vastauksia, kun teimme yhdessä kyselyn oppitunnilla.
 Vastaajina olivat nykyiset 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijat.
 Keskeisiä tuloksia ja huomioita:

o Opiskelijat kokevat itsensä pääosin terveiksi ja asiat ovat kunnossa niin liikkumisen,
ruokailun kuin nukkumisen osalta.

o Koulussa viihdytään, mutta työmäärä ja koulu-uupumus on lisääntynyt.
o Koulussa on nuoria, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi: Mitä jos sinä ottaisit kontaktia

sinulle ennestään tuntemattomaan Märskyyn?
o Moni opiskelija arastelee sosiaalisia tilanteita ja esimerkiksi vastaaminen oppitunneilla

voi tuntua kiusalliselta: Miten voin itse luoda eri tilanteissa kannustavaa ilmapiiriä?
o Nukkuminen on tärkeä asia: Voinko muuttaa aikataulujani siten, että pääsen

aikaisemmin nukkumaan?
o Oppimisvaikeudet ovat lisääntyneet: Osaanko hyödyntää koulun tukipalveluja tai

saanko tukea kavereilta?
o Koulun pitää olla turvallinen paikka, jossa kiusaamista tai häirintää ei tapahdu: Ole

rohkea ja puutu kiusaamiseen tai tule kertomaan kiusaamisesta. Toimi itse niin, että et
kiusaa tai syyllisty häirintään.

10. Yhteisöllisyyden lisääminen
 Tuntikiertokaavion muutos: johtoryhmä on yhdessä opiskelijakunnan edustajien kanssa

miettinyt korjauksia tuntikiertokaavioon. Tarkoituksena on lisätä yhteisöllistä aikaa koulupäiviin
ruokatuntien ja välituntien kautta. Tuntikiertoa käsitellään vielä johtoryhmässä ja
opettajakokouksessa.

 Koulun työryhmiä muutetaan ja yhden ryhmän toiminta-alueeksi tulee yhteisöllisyys.

11. Muut asiat
 Fiilarikysely: Kyselyn käsittelyä on koululla jatkettu. Yhteistoimintavastaavat laativat kyselyn,

jolla kartoitettiin opettajien ajatuksia toimenpiteistä. Tulokset esitettiin opettajakokouksessa ja
opettajat keskustelivat asiasta. Keskustelusta ei saatu vielä konkreettisia tuloksia.

o Konsulttia ei ole vielä palkattu ja johtokunnan puheenjohtaja pyysi huoltajajäseniä
lähettämään hänelle mahdollisten ehdokkaiden nimiä.

o Aikaisempi toiveisiin liittyen opettajahuoneen kalustusta on muutettu ja tiedottamista
päätöksistä on lisätty. Opettajakokouksessa on kerrattu esimerkiksi ax-perusteet.

o Opettajien Padletissa esittämiin kysymyksiin on vastattu ja sieltä on huomioitu
mahdollisia kehittämiskohteita.

12. Seuraava kokous
 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 7.6.2022 kello 17.00 ja varapäivä on 8.6.2022.



13. Kokouksen päättäminen
 Kokous päättyi 19.45

Helsingissä

Heikki Mäkinen Vesa Vihervä
puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Mikko Rantala Tuula Sorjonen

---------------------------------


