
26. Ammattioppilaslautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat v. 1960: puheenjohtajana dipl.ins. Veikko Liukko, vara-
puheenjohtajana dipl.ins. Olof Moring, työnantajain edustajina varareht. Erkki Mie-
lonen ja toim.joht. Klaus Vartiovaara sekä työntekijäin edustajina toimits. Heikki 
Helkavuori ja liittopuheenjoht. Viljo Kuukkanen. Edellisten varamiehinä toimivat 
toim.joht. Väinö Jokivaara ja opetusneuvos Antero Rautavaara, jälkimmäisten 
varamiehet olivat toimitsijat Jouko Salminen ja Nils Westerberg. Kaupunginhalli-
tusta edusti lautakunnassa reht. Leo Backman. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja valitut arvostelulautakunnat 
56 kertaa. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 234 ja lähetettyjä 47. 
Lautakunnan kokonaismenot kertomusvuonna olivat 2 616 548 mk. Kulut kuta-

kin opissa ollutta ammattioppilasta kohden olivat n. 2 200 mk. 
Teknillinen ammattikoulu ryhtyi ammattioppilaslautakunnan toivomuksesta 

järjestämään metallialan tietopuolista opetusta lauantaipäivisin alan ammattioppi-
laille. Talous- ja ompelualan ammattikoulu puolestaan toimeenpani iltaisin leipuri-
ja kondiittorioppilaille perus- ja jatkokursseilla pääasiassa ammattialojen tietopuo-
lista, mutta myöskin käytännöllistä opetusta.Taideteollinen oppilaitos järjesti iltai-
sin valokuvausalan oppilaille sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta samoin 
kirjapainokoulu graafisille valokuvaajille, kemigraafi- ja syväpainosyövyttäjille 
tietopuolista ammattiopetusta. Lisäksi järjestivät kirjapainokoulu ja kähertäjäkoulu 
entiseen tapaan sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta myöskin muille näi-
den alojen ammattioppilaille. 

Vain eräiden harvinaisten alojen ammattioppilaiden tietopuolinen opetus jäi 
oppilasmäärän vähyyden vuoksi hoitamatta. Kun ko. oppilasmäärä kuitenkin oli 
vain n. 2 % koko oppilasmäärästä, voitiin tilannetta tietopuolisen opetuksen jär-
jestelyn kannalta pitää melko hyvänä. 

Tilanteen osittaisesta kohentumisesta huolimatta lautakunta katsoi tarpeelliseksi 
pyytää kaupunginhallituksen toimenpiteitä kurssitoiminnan uudelleenjärjestämi-
seksi, yksityisten työnantajien opetustoiminnan tukemiseksi, ammattioppilaiden 
opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi sekä koko oppisopimuslain mukaisen am-
mattikasvatuksen arvon kohottamiseksi muuhun ammattikoulutustoimintaan ver-
rattuna. Jotta opetuksen taso saataisiin myös työpaikoilla kohoamaan, on lauta-
kunta kehottanut työnantajia, joilla oli suurehko määrä oppilaita, palkkaamaan 
oppilaitaan varten erityisiä työnopettajia, joiden palkkakustannuksiin lautakunta 
on edelleen anonut valtionapua. 
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Tiedotustoiminnasta mainittakoon, että kaikille kansalaiskoulujen viimeisen 
vuosikurssin oppilaille jaettiin keväällä selostus oppisopimukseen perustuvista am-
mattikoulutusmahdollisuuksista Helsingissä. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia oppisopimuksia 1 146, vuoden aikana 
päättyi 343 sopimusta, purettiin 54 ja poistettiin vanhentuneina 54 sopimusta sekä 
rekisteröitiin 504 uutta sopimusta. Kertomusvuoden lopussa voimassa olevia oppi-
sopimuksia oli 1 199, joista 1 018 oli miehiä koskevia ja 181 naisia.koske via sopimuk-
sia. Lautakunnan toimiaikana oli tähän mennessä rekisteröity kaikkiaan 7 450 oppi-
sopimusta. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 504 oppisopimusta jakaantuivat ammattialoit-
tain seuraavasti: metalliala 114, sähköala 47, graafinen ala 187, elintarvikeala 52, 
tekstiiliala 2, puutyöala 4, hienomekaaninen ala 2, maalausala 5, taideteollinen ala 4, 
sekä terveyden- ja kauneudenhoitoala 87. 

Vuoden aikana pidettyyn ammattitodistusten jakotilaisuuteen osallistui yhteensä 
80 oppilasta ja ammattikunnan edustajaa. 
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