
7. Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikunta ja sen asettaminen. Kaupunginhallitus asetti työtehoneuvottelu-
kunnan esityksestä 1.7. 1954 komitean tutkimaan koulutustoimintaa ja tekemään ehdo-
tuksen siitä, mitkä toimenpiteet olisivat tarpeen kaupungin viranhaltijain koulutuksen 
tehostamiseksi. Komiteaan kuuluivat puheenjohtajana lcaup.joht. Eero Rydman ja jäse-
ninä toim.joht. Janne Hakulinen, huoltopääll. Kössi Kulo, leht. Aarre Loimaranta, kans-
lianeuvos Gunnar Modeen, kouluneuvos Jussi Saukkonen, opetusneuvos Antero Rauta-
vaara ja kaup. reviisori Sigfrid Törnqvist. Viranhaltijoiden koulutuskomitea selvitteli 
vuosina 1954—1955 kaupungin viranhaltijoiden koulutusta siihen asti ja hahmotteli sen 
vastaista järjestelyä. 

Koulutustoiminta organisoitiin uudelleen 1. 3. 1956, jolloin kaupunginhallitus koulu-
tuskomitean ehdotuksesta asetti erityisen koulutustoimikunnan, jonka tehtävänä on kou-
lutustoiminnan valvominen ja johtaminen sekä koulutusohjelmien ja -suunnitelmien hy-
väksyminen. Koulutustoimikuntaan ovat vuosina 1956—1957 kuuluneet puheenjohta-
jana kaup.siht. L. O. Johanson sekä jäseninä huoltotoimen toim.joht. Alpo Asteljoki, reh-
tori Leo Backman, toim.joht. Janne Hakulinen, leht. Aarre Loimaranta, leht. Liisa Mäkinen, 
sairaalatarkastaja Reino Oksanen, opetusneuvos Antero Rautavaara, järj.toimiston pääll. 
Alpo Salo, kouluneuvos Jussi Saukkonen sekä kaup.ins. Walter Starck. 

Koulutustoimikunta kokoontui kertomusvuonna 6 kertaa. Koulutustoimikunnan työ-
valiokunta, johon ovat kuuluneet koulutustoimikunnan virkamiesjäsenet, kokoontui li-
säksi 4 kertaa. 

Koulutustoiminnan käytännöllistä järjestelyä varten kaupunginkansliaan päätettiin 
palkata päätoiminen koulutuspäällikkö. Uuteen 31. palkkaluokan tp. koulutuspäällikön 
virkaan valittiin 15. 8. 1956 alkaen valtiot.maist. Urpo Ryönänkoski. 

Koulutustoiminnan yleiset suuntaviivat. Koulutustehtävät on periaatteessa koulutus-
toimikunnan sekä virastojen ja laitosten kesken jaettu siten, että varsinaisen ammatillisen 
koulutuksen järjestäminen kuuluu ao. virastoille ja laitoksille ja rationalisoimiskoulutuk-
sen suunnittelu ja järjestäminen kuuluu järjestelytoimistolle. 

Koulutustoimikunta päätti 2. 10. 1956, että koulutusta järjestetään ensisijaisesti esi-
miesasemassa oleville ja toimistotehtävissä toimiville viranhaltijoille. 

Toimeenpannut kurssit ja muut koulutustilaisuudet. Kunnallishallinnollisia kursseja, 
jotka käsittävät yhteensä noin 35 luentotuntia, järjestettiin neljät. Kursseilla oli yhteensä 
182 osanottajaa. Kursseihin liittyi koesuoritus ja kokeen hyväksytysti suorittaneille an-
nettiin todistus. 

Koulutustoimikunnan suunnittelema johtamistaidollinen kurssi käsittää kaksi jaksoa. 
Kurssin noin 40 tuntia käsittäviä I-jaksoja toimeenpantiin vuoden kuluessa kolme. Osan-
ottajina johtamistaidollisen kurssin I-jaksolla oli yhteensä 85 esimiesasemassa olevaa vi-
ranhaltijaa. Jaksoon liittyi koesuoritus. 

Noin 30 tuntia käsittäviä toimistoteknillisiä kursseja toimistonhoitajille ja sekalaisia 
toimistotehtäviä suorittaville toimistoapulaisille järjestettiin kahdet. Toimistoteknilliseen 
koulutukseen osallistui 50 viranhaltijaa. Kurssiin liittyi koesuoritus. 

Yhteistoiminnassa erään konttorikoneliikkeen kanssa järjestettiin noin 20 toimisto-
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apulaiselle 25 harjoitus- ja oppituntia käsittänyt sokkolaskennan kurssi kymmennäppäin-
yhteenlaskukoneella. 

Yhteensä noin 30 tuntia kestäneitä hallinnollisen talouslaskennan kursseja järjestettiin 
vuoden kuluessa kahdet. Kurssien osanottajina oli yhteensä 28 erilaisissa tilinpito- ja las-
kentatehtävissä toimivaa viranhaltijaa. Kursseihin liittyi koesuoritus. 

Lähinnä taloudenhoitajille ja kamreereille järjestettiin kahdet noin 15 tuntia käsittävät 
koneellisen kirjanpidon informaatiokurssit. Osanottajia oli kursseilla yhteensä 32. 

Yleisönpalvelun tehostamista varten järjestettiin virastojen ja laitosten vahtimesta-
reille kahdet 20 tuntia käsittävät yleisönpalvelukurssit, joilla oli yhteensä 42 vahtimesta-
ria. Yleisönpalvelukysymysten merkeissä järjestettiin niinikään 15:lle virastojen ja laitos-
ten puhelunvälittäjälle noin 15 tuntia käsittänyt puhelunvälittäjien täydennyskurssi. 

Lokakuussa järjestettiin noin 35 virasto- ja osastopäällikölle Solvallan Urheiluopis-
tossa kaksipäiväiset neuvottelupäivät, joilla käsiteltiin johtamistaidollisia ja kunnallis-
hallintoon liittyviä päivänkysymyksiä. 

Opettajat ja koulutukseen liittyvät järjestely teknilliset seikat. Kursseilla on toiminut 
tuntiopettajina yhteensä 28 kaupungin viranhaltijaa sekä 12 ulkopuolista asiantuntijaa. 
Kurssit on järjestetty osapäiväisinä 2—3 tuntia kerrallaan 2—3 kertaa viikossa siten, että 
useimpien kurssien tilaisuudet ovat olleet osaksi virka-aikana osaksi sen ulkopuolella. 
Kurssitilaisuuksia. on oman huoneiston puuttuessa pidetty Kaupungintalon ryhmähuo-
neessa, poikien ammattikoulussa sekä eräissä nuorisotoimiston kerhohuoneistoissa. 


