
7. Koulutustoimikunta 

Kaupunginhallituksen koulutustoimikuntaan kuuluivat v. 1960 puheenjohtajana 
kaup.siht. Lars-Olov Johanson sekä jäseninä: reht. Leo Backman, asent. Harry Lind-
gren, leht. Aarre Loimaranta, rva Hellä Meltti, leht. Liisa Mäkinen, opetusneuvos 
Antero Rautavaara, toimistopääll. Erkki Salmio, toimistopääll. Alpo Salo, koulu-
neuvos Jussi Saukkonen, kaup.ins. Walter Starck, toim.joht. Osmo Toivola ja 
sihteerinä koul.pääll. Urpo Ryönänkoski. 

Koulutustoimikunnalla oli vuoden aikana viisi kokousta. 
Koulutuspäällikkönä toimi edelleen valtiot, maist. Ryönänkoski ja toimistoapu-

laisena rva Tuula Kokko sekä 1. 9. lähtien Ritva Halme. 
Kurssit ym. koulutustilaisuudet. Kunnallishallinnollisia kursseja oli kertomus-

vuonna kolme. Keskimäärin niillä oli tunteja 32—33 ja osanottajia yhteensä 100. 
Kurssien loppukuulusteluissa vähintäin tyydyttävästi suoriutuneet saivat todistuk-
sen. 

Johtamistaidollisen kurssin I jakso toimeenpantiin kahdesti. Yhteensä niihin 
osallistui 67 esimiesasemassa olevaa viranhaltijaa. Kurssit olivat n. 40 t:n pituiset ja 
lopuksi oli kirjallinen koe. 

Johtamistaidollisen kurssin II jakso (toimistoalan), oli jatkona em. kurssiin ja 
tarkoitettu antamaan juuri ko. alan työnjohtotehtäviin liittyvää erikoiskoulutusta. 
Se käsitti n. 30 t ja sille osallistui 16 esimiestä, joista suurin osa oli I jakson aikaisem-
min suorittaneita. Jaksoon kuului koesuoritus. 

Toimistoteknillisiä kursseja oli kaksi. Kurssi oli tarkoitettu toimistonhoitajille 
ym. sekalaisia toimistotehtäviä suorittaville toimistoapulaisille. Kurssit olivat 32 t:n 
pituisia ja osanottajia niillä oli yht. 55. 

Rahatoimiopin kurssille osallistui 20 viranhaltijaa. 
Hallinnollisen talouslaskennan kurssille osallistui 27 viranhaltijaa. Haastattelua 

ja sen tekniikkaa käsittelevä kurssi oli tarkoitettu lähinnä huolto- ja hoitoalan hen-
kilökunnalle. Osanottajia oli 37 tällä 33 t:n kurssilla. 

Tulokaskurssi järjestettiin äskettäin kaupungin palvelukseen astuneille. Kurssi 
kesti 10 t ja osanottajia oli 52. 

Vahtimestareiden yleisönpalvelukurssi järjestettiin 30:lle kaupungin eri viras-
toissa ja laitoksissa toimivalle vahtimestarille ja lähetille. Kurssi kesti 21 t ja siihen 
liittyi koesuoritus. 

EDP = ATK (automaattinen tietojenkäsittely)-suunnittelukurssi, jolla käsitel-
tiin tuntipalkkalaskentaa, järjestettiin 13 viranhaltijalle, jotka olivat vastuussa edus-
tamansa laskentahaaran toiminnasta ja suorituksista. 
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ATK-kurssi toimeenpantiin edelleen kamreereille ja heitä vastaaville viranhalti-
joille. Kurssilla oli 26 viranhaltijaa ja se käsitti 9 t. 

Palkanlaskennan koneellistamisen toteuttamiskurssi toimeenpantiin rakennus-
viraston puhtaanapito-osaston työnjohtajille ja palkkakonttorin henkilökunnalle. 
Kurssi käsitti 12 t. 

Varastokirjanpidon suunnittelukurssi toimeenpantiin liikennelaitoksen materi-
aalilaskennan ja varastokirjanpidon koneellistamisen avustamiseksi. Kurssilla oli 
12 osanottajaa ja sen pituus oli 10 t. 

Henkilöasiain hoidon kurssi järjestettiin kahtena rinnakkaiskurssina rakennus-
viraston viranhaltijoille. Osanottajia oli yhteensä 29 viranhaltijaa. Kurssi kesti 12 t 
kummankin ryhmän osalta. 

IBM:n kanssa yhteistoiminnassa järjestettiin teknilliselle henkilökunnalle erityi-
nen ATK-koulutukseen liittyvä informaatio- ja neuvottelutilaisuus. Siihen osallistui 
18 viranhaltijaa. 

Syyskuussa järjestettiin virastopäälliköiden neuvottelupäivät Säästöpankkiopis-
tossa. Mukana oli yli 40 virasto- ja osastopäällikköä. Neuvottelujen painopiste oli 
tällä kertaa ATK-menetelmän esittelyssä sekä kaupungin hallinnon ja toiminnan 
ajankohtaisissa kysymyksissä. 

Esitelmätilaisuus osastopäälliköille ja vastaavassa asemassa oleville viranhalti-
joille järjestettiin toukokuussa. Esiteltävänä aiheena oli ATK-menetelmä. 

Konekirjoituskokeita toimeenpantiin 34. 
Kursseilla oli tuntiopettajina kertomusvuonna yhteensä 63 henkilöä. Opettaja-

kunta koostui edelleen etupäässä vanhoista koetuista sekä omista että ulkopuolisista 
voimista. Myös kurssijärjestelyissä samoin kuin opetusmenetelmissäkin noudatettiin 
pienin uudistuksin aikaisempien vuosien käytäntöä. 
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