
Mäkelänrinteen lukio    Pöytäkirja        1.2.2022 
Johtokunta      
_________________________________________________________________________ 
Pöytäkirja Mäkelänrinteen lukion johtokunnan lukuvuoden 2021–2022 toisesta johtokunnan 
kokouksesta. 
Kokousaika: 19.1.2022 klo 17.00-19.25 
Paikka: Teams-kokous  
 
Läsnäolijat:  
Huoltajien edustajat 
Heikki Mäkinen puheenjohtaja 
Jenny Orphanou varapuheenjohtaja 
Leena Hartikainen 
Jari Leander 
Sami Kopisto 
Pete Saarnivaara varajäsen 
Marika Ansamaa varajäsen 
Taina Ahola varajäsen 
Susanna Strömberg varajäsen 
 
Opettajien edustajat 
Tuula Sorjonen 
Mikko Rantala 
Tarja Luhtalampi varajäsen 
 
Opiskelijat (Yli 18 V.) 
Emil Laaksonen 
Nellinoora Maunula 
 
Poissa: 
Muu henkilökunta 
Johanna Kärgin 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
1. Kokouksen avaus 

• Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Esityslistan hyväksyminen 

• Esityslista hyväksyttiin ja siihen lisättiin omaksi kohdaksi kohta 8. Yhteisöllisyysasia 
 
4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

• Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Luhtalampi ja Tuula Sorjonen 
 
5. Ajankohtaisia asioita koulusta 
Koronatilanne 

• Tilanne on ollut koulussa hyvä. Koronasta johtuvia poissaoloja on ollut noin 20-30 ja vain 
muutama opettaja on koronan vuoksi poissa koulusta. 

• Penkkarit ja vanhojen tanssit tullaan siirtämään huhtikuulle. 



Taloustilanne 

• vuoden 2021 talous: Koulun talous oli tasapainossa joulukuuhun asti, mutta vuoden 
lopussa koulun osalle kirjautui paljon vuokra- ja muita kuluja, jotka johtuivat 
kunnostettuihin tiloihin siirtymisestä ja vuokrien nousemisesta. Vuokrat ja vastaavat 
(siivouskulut) eivät olleet kirjautuneet oikein lukuvuoden aikana. 

• vuoden 2022 talous: Uudet budjetit saadaan helmikuussa, mutta nyt jo tiedetään, että 
lukiokoulutuksen budjetti nousee noin 10 miljoonaa euroa. Osa on vuokrakuluja, mutta 
opiskelijan yksikköhinta nousee myös. Tämän lisäksi lukiot saavat lisärahoitusta 
koronakustannuksiin ja sen vaikutusten torjumiseen. Märskyn osalta tämä summa on 
noin 120 000 euroa vuosina 2022-2023 käytettäväksi. 

 
6. Lukioiden palvelukykytutkimuksen tulokset 

• Rehtori esitteli pääkaupunkiseudun lukioissa marraskuussa 2021 toteutetun 
palvelukykytutkimuksen tulokset. 

• Kysely oli suunnattu toisen vuosikurssin opiskelijoille. 

• Mäkelänrinteen lukion osalta vastausprosentti oli hyvä (82%). 

• Kysely jakautui neljään osaan: oma oppiminen, kouluyhteisö, oppimisympäristö sekä arviointi ja 
ohjaus. 

• Koulun tulokset olivat pääosin hyvä ja tulosta voidaan pitää luotettavana hyvän vastausprosentin 
johdosta. Tosin hyvä vastausprosentti voi myös pikkuisen heikentää tuloksia verrattuna muihin 
kouluihin. Kaupungin tasolla vastausprosentti jäi vain reiluun 60 prosenttiin. 

• Oma oppiminen: Vaikka tulos oli hyvä, aika moni opiskelija ei täysin tunnista omia vahvuuksiaan 
tai ole asettanut tavoitteita opiskelulleen. 

• Kouluyhteisö: Tulosten mukaan opiskelijat kokevat vähän yksinäisyyttä lukiossa, kohtelu 
opettajien ja opiskelijoiden taholta on yhdenvertaista. Selkeinä kehittämiskohteina ovat 
yhteisöllisyys ja se, että yhteisö tukisi mielipiteiden ilmaisua. 

• Oppimisympäristö: Opiskelijoiden palautteen mukaan oppimisympäristön ulkoiset puitteet saivat 
hyvät arvosanat ja tulokset olivat monessa kohdassa selkeästi paremmat kuin keskiarvo 
Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. Luvuissa kiinnittää huomiota hyvät tilat, sopivat 
opetusryhmäkoot ja viihtyisyys. Vastaavasti opetuksen innostavuudessa, luovaan ajatteluun 
kannustamisessa ja monipuolisissa työtavoissa tulokset jäivät alle keskiarvon. 

• Arviointi ja ohjaus: Tulokset olivat monelta osin paremmat kuin muuten pääkaupunkiseudulla. 
Opiskelijat kokevat saaneensa riittävästi ohjausta ja tukea opintoihin. Tulosten mukaan 
arviointiperusteista keskustellaan, ne ovat selkeät ja opiskelijat kokevat voivansa niihin 
vaikuttaa. Tosin kurssin arvostelussa loppukoe näyttää olevan keskeisessä osassa. 

•  Johtokunta keskusteli tuloksista ja totesi ne hyviksi. 

• Keskusteluun nousi erityisesti kiusaaminen ja epäasiallisen käytökseen puuttuminen. Kyselyssä 
kaksi opiskelijaa ilmoitti joutuvansa epäasiallisen käytöksen kohteeksi noin kerran viikossa. 

• Koululla on nollatoleranssi kiusaamiseen ja kaikkiin tietoon tuleviin tapauksiin puututaan. 
Epäasialliseen käytökseen liittyviä asioita pidetään säännöllisesti esillä ja opiskelijoille 
muistutetaan esimerkiksi viikkotiedotteen kautta asiasta. Ongelmallista on se, että 
häiriökäyttäytyminen tapahtuu usein sosiaalisessa mediassa, ja sitä on koulun puolelta vaikea 
havaita. 

• Toinen keskusteluun nousut asia oli yhteisöllisyys ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Tästä asiasta 
opiskelijakunta esitti oman näkemyksensä kohdassa 8.  
 

7. Helsingin kaupungin Fiilarikyselyn tulokset 

• Kaupungin henkilökunnalle suunnattu kysely, joka toteutettiin syys-lokakuussa 2021. 

• Koulusta oli vastaamaan oikeutettu 41 opettajaa. Rajauksia oli ilmeisesti tehty työssäoloajan 
mukaan. Vastausprosentti oli hyvä 34/41 eli 83%. 

• Rehtori esitteli tulokset. Märskyn osalta tulokset ovat monelta kohdin todella heikot.  



• Linkki kyselyyn 
https://app.vibemetrics.com/measurements/JJ4Cr0nU97c/f10a21196abe46b79ca24ba0f221f91e/fi/re
sults/mood_smv_results?usergroup=52GXdGPlt0M& 

• Tuloksia on käsitelty jo yhden kerran opettajien kanssa. Yhteistoimintavastaavat tekevät kyselyn 
tulosten pohjalta ja käsittelyä jatketaan ys-ajalla.  

• Vaikka tulokset ovat monelta osin todella heikot, hyviäkin osa-alueita on. 

• Hyvät tulokset: 
o Omassa työssä osaaminen on korkealla tasolla ja parempi kuin esimerkiksi Kaskolla 

keskimäärin. 
o Lisäksi viime kyselyihin verrattuna esimerkiksi häiriökäyttäytymisen kokemus on 

vähentynyt, Märskyn suosittelu työpaikkana on lisääntynyt ja työn hallinta sekä 
itsenäisyys ovat korkealla tasolla. 

• Negatiiviset tulokset: 
o Kokonaistulos jää alhaiseksi ja keskiarvo on muihin lukioihin verrattuna heikko. 
o Lukiossa tapahtuneet muutokset esimerkiksi opetussuunnitelman osalta on näkyvät, 

kun arvioidaan muutosten positiivisuutta. Arvosana jää Märskyssä ja kaikissa lukioissa 
alhaiseksi. 

o Heikot arviot tulevat myös työyhteisön toiminnasta, johtamisesta ja 
tulevaisuusnäkymistä. 

o Johtamisen osalta toisaalta tulee hyvät tulokset esimerkiksi itsenäisen työskentelyn 
mahdollistamisesta ja päätösten oikeudenmukaisuudesta. 

• Johtokunta keskusteli kyselystä vilkkaasti ja nosti esille erilaisia näkökulmia: 
o Tulokseen pitää suhtautua vakavasti, mutta muistettava, että tänä aikana useissa 

työyhteisöissä tulee samanlaisia tuloksia. Osittain taustalla on korona ja sen asettamat 
vaatimukset, mutta erityisesti lukioissa opetusjärjestelyissä tapahtuneet muutokset. 

o Koko työyhteisön pitää kantaa vastuu tuloksista, tilanne ei ole yksin johdon vastuulla tai 
harteilla. Yksilöiden toimet ratkaisevat esimerkiksi työyhteisön hyvinvoinnissa. 

o Kokouksessa esitettiin myös kysymys opettajakunnan vaihtuvuudesta, jonka voisi 
olettaa tuloksien perusteella olevan suurta. 

o Johtokunta kehotti osallistamaan opettajat miettimään keinoja havaittujen ongelmien 
korjaamiseksi. Huomataanko hyvät asiat vai keskitytäänkö huonoihin asioihin? 

o Johtokunta kannusti voimakkaasti työyhteisöä harkitsemaan ulkopuolisen tuen ja 
osaamisen hakemista avustamaan epätyydyttävän tilanteen korjaamisessa. 
Ulkopuolisen lisäresurssin käyttäminen säästäisi erityisesti esimiesten voimavaroja, kun 
prosessin käytännön toimet saataisiin ulkoistettua työyhteisökysymysten 
asiantuntijalle.  Johtokunta tarjosi omia verkostojaan käyttöön, mikäli ulkopuolista 
tukea päätetään hankkia. Johtokunta katsoi myös olevan perusteltua käyttää koulun 
sitomattomia määrärahoja tarvittaessa tähän tarkoitukseen. 

o Asian etenemiseen palataan johtokunnan myöhemmissä kokouksissa. 
 

• Pöytäkirjasta on poistettu viime vuoden Kunta10-kyselyn jälkeiset toimenpiteet. Ne oli tarkoitettu 
muistutukseksi kokoukseen ja ovat siis nähtävillä esityslistassa. 
 
8. Yhteisöllisyysasia 

• Johtokunnan opiskelijajäsenet esittelivät ideoitaan yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Opiskelijakunnan 
keskeisenä ajatuksena oli kasvamiselle ja ihmisenä kasvamiselle olennaisten asioiden kuten 
kokeilemisen, erehtymisen ja hauskojen juttujen tekemisen tukeminen. 

• Kyseisiä asioita olisi mahdollista tukea muun muassa välitunteja pidentämällä, jolloin opiskelijoille 
jää enemmän aikaa kohdata muita opiskelijoita ja nähdä kavereitaan. Opiskelijaedustajat esittelivät 
erään vaihtoehdon, jossa välitunneille ja ruokatunnille varattaisiin enemmän aikaa. 

https://app.vibemetrics.com/measurements/JJ4Cr0nU97c/f10a21196abe46b79ca24ba0f221f91e/fi/results/mood_smv_results?usergroup=52GXdGPlt0M&
https://app.vibemetrics.com/measurements/JJ4Cr0nU97c/f10a21196abe46b79ca24ba0f221f91e/fi/results/mood_smv_results?usergroup=52GXdGPlt0M&
https://app.vibemetrics.com/measurements/JJ4Cr0nU97c/f10a21196abe46b79ca24ba0f221f91e/fi/results/mood_smv_results?usergroup=52GXdGPlt0M&


• Lisäksi yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin teemoja voitaisiin lisätä esimerkiksi tapahtumiin, 
projektikursseihin, ryhmänohjaukseen ja välituntien aikana tapahtuviin kerhoihin sekä ryhmiin. 

• Keskustelussa nousi esille se, että kouluyhteisö nostaa omassa toiminnassaan esille ne asiat, jotka 
ovat tärkeitä. Jos puhumme hyvinvoinnista, se on tärkeää ja tulee korostumaan toiminnassa. 

• Päätettiin perustaa ryhmä miettimään käytännön toteutusta opiskelijakunnan ehdotusten pohjalta. 
Mukaan ryhmää perustamaan lupautui opiskelijoiden lisäksi Tarja Luhtalampi. 

• Opiskelijakunnan esitys on liitteenä.  

• Asian etenemiseen palataan johtokunnan myöhemmissä kokouksissa.  
 
9. Muut mahdolliset asiat 

• Märskyssä ei järjestetty nasuttajaisia syksyllä 2021. Tästä hyvästä opiskelijakunta saa Kaskolta 1000 
euron stipendin. 

• Johtokunta piti päätöstä nasuttajaisista pidättäytymisestä hyvänä ja toivoi käytännölle jatkoa.  
 
10. Seuraava kokous 

• Johtokunnan budjettikokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 16.3.22 kello 17.00 ja varapäivä 
17.3.2022 
 
11. Kokouksen päättäminen 

• Puheenjohtaja kiitti kaikkia hyvästä keskustelusta ja päätti kokouksen klo 19.24.  
 
 


