
27. Ammattioppilaslautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat v. 1959 puheenjohtajana dipl.ins. Eino Söderman sekä 
työnantajien edustajina varareht. Erkki Mielonen ja toim.joht. Klaus Vartiovaara, 
työntekijäin edustajina liittopuh.johtajat Viljo Kuukkanen ja Erkki Nissilä. Edel-
listen varajäseninä olivat toim.joht. Väinö Jokivaara ja opetusneuvos Antero Rauta-
vaara ja jälkimmäisten toimits. Heikki Helkavuori ja asiamies Otto Turunen. Kau-
punginhallitusta edusti lautakunnassa reht. Leo Backman. Asiamiehenä oli ins. 
Jouko Toivonen. 

Lautakunnan puheenjohtajana v:sta 1932 toimineen, kertomusvuonna kuolleen 
dipl.ins. Eino Södermanin tilalle valittiin 9. 9. dipl.ins. Veikko Liukko. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa ja valitut arvostelulautakunnat 
35 kertaa. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 203 ja lähetettyjä 63. 
Lautakunnan kokonaismenot olivat 2 183 873 mk, joka vastaa n. 7 500 mk:n 

suuruisia kuluja yhtä opin saanutta ja ammattitutkinnon suorittanutta nuorta 
kohden. 

Saavuttaakseen entistä parempia tuloksia oli lautakunta nimennyt yli 70 uutta 
asiantuntijaa ammattitutkintolautakuntiin. Asiantuntijavoimin laadittiin sittem-
min uusia tutkintovaatimuksia, joissa pyrittiin selventämään ja samalla ajanmu-
kaistamaan oppiohjelmien melko ylimalkaisia ohjeita. Tällöin pidettiin erityisesti 
oikeana sitä, että esitettävät näytetyöt voitiin valita läheisesti tuotantoon liittyvistä 
aiheista. Lautakunta ei kiinnittänyt päähuomiotaan uusien sopimusten määrän lisää-
miseen, vaan pyrki tehostamaan entisten sopimusten saattamista lain mukaiseen 
päätökseen. 

Lautakunnan työskentelyä haittasi oppisopimuslakiuudistuksen viivästyminen. 
Heikohko työllisyystilanne myös osaltaan aiheutti lähinnä työnantajissa halutto-
muutta uusien oppisopimusten solmimiseen. 

Lautakunta katsoi tarpeelliseksi pyytää kaupunginhallitusta vaikuttamaan sii-
hen, että kaupungin omiin laitoksiin otettaisiin runsaammin ammattioppilaita sekä, 
että ammattioppilaille sopivien kurssien järjestämismahdollisuuksia parannettaisiin. 

Kaupunki ryhtyi lautakunnan toivomuksesta antamaan leipuri- ja kondiittori-
oppilaille kurssimuotoista iltaopetusta. 

Edelliseen vuoteen verrattuna nousi ammattitutkintojen suoritusmäärä yli 100 %. 
Edellisiltä vuosilta oli jäljellä 1 311 oppisopimusta, vuoden aikana päättyi 297 

sopimusta, purettiin 53, poistettiin vanhentuneina 132 sekä rekisteröitiin 317 uutta 
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oppisopimusta. Kertomusvuoden lopussa oli voimassa olevia oppisopimuksia siten 
1 146, joista 958 oli miehiä ja 188 naisia koskevia sopimuksia. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 317 oppisopimusta jakaantuivat ammattialoit-
tain seuraavasti: metalliala 86, sähköala 42, graafinen ala 109, elintarvikeala 3, 
tekstiiliala 1, puutyöala 4, hienomekaaninen ala 2, maalausala 3, taideteollinen ala 7 
ja terveyden- ja kauneudenhoitoala 60. 
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