
25· Ammattioppilaslautakunta 

Lautakuntaan kuuluivat v. 1961: puheenjohtajana dipl.ins. Veikko Liukko, vara-
puheenjohtajana dipl.ins. Olof Moring, työnantajain edustajina varareht. Erkki 
Mielonen ja toim.joht. Klaus Vartiovaara sekä työntekijäin edustajina toimits., 
Heikki Helkavuori ja liittopuh.joht. Viljo Kuukkanen. Edellisten varamiehinä toi-
mivat toim.joht. Väinö Joki vaara ja opetusneuvos Antero Rautavaara, jälkimmäis-
ten varamiehinä olivat toimitsijat Jouko Salminen ja Nils Westerberg. Kaupungin-
hallitusta edusti lautakunnassa reht. Leo Backman. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa ja valitut arvostelulautakunnat 
58 kertaa. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 234 ja lähetettyjä 54. 
Lautakunnan kokonaismenot kertomusvuonna olivat 3 133 912 mk. Kulut kuta-

kin opissa ollutta ammattioppilasta kohden olivat n. 2 600 mk. 
Kirjapaino koulussa annettiin graafisille valokuvaajille, kemigraafi- ja syväpaino-

syövyttäjille, syväpainajille, syväpainokorjailijoille sekä asettelijoille iltaisin yksin-
omaan tietopuolista ammattiopetusta sekä lisäksi entiseen tapaan sekä tietopuolista 
että ammattiopetusta muille graafisen alan ammattioppilaille. Teknillinen ammatti-
koulu järjesti kevätlukukauden aikana metallialan tietopuolista opetusta lauantai-
päivisin alan ammattioppilaille. Talous- ja ompelualan ammattikoulu toimeenpani 
iltaisin leipuri- ja kondiittorioppilaille perus- ja jatkokursseilla pääasiassa ammatti-
alojen tietopuolista, mutta myöskin niiden käytännöllistä opetusta. Parturi- ja kam-
paajaoppilaat saivat kähertäjäkoulussa entiseen tapaan sekä tietopuolista että käy-
tännöllistä ammattiopetusta. Kultaseppäkoulussa annettiin kevätlukukauden aikana 
tietopuolista kurssiopetusta kulta- ja hopeasepänoppilaille, taideteollisuusoppilai-
toksen puolestaan järjestäessä iltaisin valokuvausalan oppilaille sekä tietopuolista 
että käytännöllistä ammattiopetusta. 

Vain eräiden harvinaisten alojen ammatti oppilaiden tietopuolinen opetus jäi op-
pilasmäärän vähyyden vuoksi hoitamatta. Kun ko. oppilasmäärä kuitenkin oli vain 
n. 2 % koko oppilasmäärästä, voitiin tilannetta tietopuolisen ammattiopetuksen kan-
nalta pitää melko hyvänä. 

Kertomusvuoden aikana palkkasi 10 toiminimeä yhteensä 12 päätoimista työn-
opettajaa tai heihin verrattavaa henkilöä työpaikalla esiintyviin oppilaskasvatusteh-
täviin, jolla perusteella ammattioppilaslautakunta saattoi välittää näille työnanta-
jille valtionapua yhteensä 4 555 899 mk. Lähes 300 nuorta sai siten konepajakouluis-
sa opiskelevan n. 350 henkilön lisäksi yksityiskohtaisten opetussuunnitelmien mukai-
sesti toteutettua, jatkuvaa ammattityön opetusta varsinaisella työpaikalla. 
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Poikkeuksellisen suuri työvoiman kysyntä johti siihen, että pitemmän aikaa 
jatkunut oppisopimusten teon kasvu pysähtyi nuorten hakeutuessa lisääntyvässä 
määrin paremmin palkattuihin apu- ym. töihin. Oppisopimuslain pikainen muutta-
minen saattaisi tuoda ratkaisevan käänteen ammattioppilaskasvatustilanteessa nyt 
vallinneeseen laskusuuntaukseen. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia oppisopimuksia 1 199, vuoden aikana 
päättyi 361, purettiin 62 ja poistettiin vanhentuneina 47 sopimusta sekä rekisteröi-
tiin 473 uutta sopimusta. Kertomusvuoden lopussa voimassa olevia oppisopimuksia 
oli 1 202, joista 996 oli miehiä koskevia ja 206 naisia koskevia sopimuksia. Lautakun-
nan toimiaikana oli kertomusvuoteen mennessä rekisteröity yhteensä 48 optikon sopi-
musta, joista kolme edelleen oli voimassa. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 473 oppisopimusta jakaantuivat ammattialoit-
tain seuraavasti: metalliala 105, sähköala 45, graafinen ala 196, elintarvikeala 35, 
puutyöala 7, hienomekaaninen ala 3, maalausala 1, taideteollinen ala 6 sekä tervey-
den· ja kauneudenhoitoala 75. 

Sosiaalivirastotalotoimikunnalle tehtiin esitys toimistotilojen varaamiseksi lauta-
kunnan käyttöön. Ammattioppilaitosten toimistolle annettiin lausunto graafisen 
alan opetustoiminnasta eräissä tapauksissa. Kauppa- ja teollisuusministeriölle annet-
tiin lausunto sähköasentajan ammattikasvatuslautakunnan (SAKL) muistion joh-
dosta. Lautakunta järjesti talousarviomäärärahan puitteissa ensimmäiset todistus-
tenjakotilaisuudet ja myönsi ammattioppinsa ja -tutkintonsa ansiokkaasti suoritta-
neille rahapalkintoja. 
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