
5. Koulutustoimikunta 

Koulutustoimikuntaan kuuluivat v. 1962 kaup.siht. Lars Johanson puheenjohta-
jana ja jäseninä reht. Leo Backman, autonkulj. Esko Ilkka, rva Hellä Meltti, halli-
tussiht. Aune Mäkinen-Ollinen, leht. Liisa Mäkinen, opetusneuvos Antero Rauta-
vaara, toim.joht. Unto Rytkönen, palkkalautakunnan toim.pääll. Erkki Salmio, jär-
jestelytoimiston toim.pääll. Alpo Salo, kouluneuvos Jussi Saukkonen, huoltotoimen 
toim.joht. Osmo Toivola sekä sihteerinä koulutuspääll. Urpo Ryönänkoski. Koulu-
tustoimikunnalla oli kaksi kokousta. 

Toimeenpannut kurssit ja muut koulutustilaisuudet. Kertomusvuonna järjestettiin 
neljä kunnallishallinnollista kurssia. Keskimäärin niillä oli tunteja 32—35 ja osan-
ottajia oli yht. 118. Kurssien loppukuulusteluissa vähintään tyydyttävästi suoriutu-
neet saivat todistuksen. 

Johtamistaidollisen kurssin I-jakso toimeenpantiin neljästi. Yhteensä niihin osal-
listui 120 esimiesasemassa olevaa viranhaltijaa. Kurssit olivat n. 40 tunnin pituisia 
ja lopuksi oli kirjallinen koe. 

Johtamistaidollisen kurssin II-jakso järjestettiin kahdesti. Toinen kursseista oli 
tarkoitettu kurssin I-jakson suorittaneille ulkotyönjohtajille ja toinen teknilliselle 
henkilökunnalle. Kurssi käsitti noin 40 t ja osanottajia oli yhteensä 62. Kurssit päät-
tyivät koesuoritukseen. 

Toimistoteknillisiä kursseja järjestettiin kuudet. Kurssi oli tarkoitettu toimis-
tonhoitajille ja sekalaisia toimistotehtäviä suorittaville toimistoapulaisille. Kurssien 
pituus oli 34 t ja osanottajia niillä oli yhteensä 193. 

Yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa toimeenpantiin kolme kustannus-
laskennan informaatiotilaisuutta sairaaloiden, huoltolaitosten ja terveydenhoito-
viraston ylihoitajille, apulaisylihoitajille, osastonhoitajille ja sosiaalihoitajille. Tilai-
suuden pituus oli 9 t ja osanottajia oli yhteensä 120. 

Tulokaskursseja järjestettiin kahdet äskettäin kaupungin palvelukseen tulleille. 
Toinen tulokaskursseista oli tarkoitettu koeajaksi valituille kansakoulunopettajille. 
Kurssin pituus oli 10— 14 t ja osanottajia oli yhteensä 79. 

Vahtimestareiden yleisönpalvelukurssi järjestettiin 33:lle kaupungin eri virastois-
sa ja laitoksissa toimivalle vahtimestarille ja lähetille. Kurssin pituus oli 20 t. Siihen 
liittyi koesuoritus. 

Hallintokuntien isännöitsijöiden kurssi järjestettiin 31:lle isännöitsijänä toimi-
valle viranhaltijalle. Kurssin pituus oli 14 t. 
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Työnopetuskurssi järjestettiin lähinnä toimistoalan esimiestehtävissä toimiville, 
jotka joutuivat toimimaan myös palvelukseen otetun henkilökunnan työnopetusteh-
tävissä. Kurssin pituus oli 40 t ja osanottajia 11. 

Työnjohdollinen erikoiskurssi toimeenpantiin internaattikurssina Lepolammen 
Lomahotellissa insinööreille ja työnjohtajille. Kurssin pituus oli 52 t ja osanottajia 
oli 29. 

Uutta lapsiperheitten asumistukilakia koskeva informaatiotilaisuus järjestettiin 
asianomaisille huollon ja lastensuojelun tarkastajille sekä asuntoasiaintoimiston vir-
kailijoille. Tilaisuuden pituus oli 4 t ja osanottajia 65. 

Syyskuussa järjestettiin virastopäälliköiden neuvottelupäivät Säästöpankkiopis-
tossa. Mukana oli 50 virasto- ja osastopäällikköä. Neuvottelupäivien painopiste oli 
tällä kertaa johtamistehtäviin liittyvissä ongelmissa. 

Virastopäälliköiden lounas- ja esitelmätilaisuus järjestettiin joulukuussa. Tilai-
suudessa pidettiin alustusesitelmä aiheesta »Oppisopimuslakiin perustuva ammatti-
kasvatus sekä sen kehittämismahdollisuuksista kaupungin virastoissa ja laitoksissa». 
Tilaisuuteen osallistui 60 virasto- ja osastopäällikköä. 

Konekirjoituskokeita toimeenpantiin 24. 
Opettajat ja muut järjestely teknilliset seikat. Toimistolle hankittiin mm. 4 opetus-

filmiä ja yksi raina. Kursseilla toimi tuntiopettajina yhteensä 64 henkilöä. Opettaja-
kunta oli edelleen koostunut etupäässä vanhoista kokeneista sekä omista että ulko-
puolisista voimista. Myös kurssijärjestelyissä kuten opetusmenetelmissäkin nouda-
tettiin pienin uudistuksin aikaisempien vuosien käytäntöä. 

Psykologinen toiminta. Edellisenä vuonna alullepantu toimistohenkilökunnan ky-
kyjen ja luonnetekijäin selvittelytoiminta jatkui. Kevätkaudella onnistuttiin saa-
maan kokoon riittävä aineisto menetelmien tilastollista käsittelyä varten. Tällä testi-
sarjalla tutkittiin vuoden aikana 123 henkilöä, joista 87 oli mukana koemielessä ja 36 
valintatarkoituksessa tutkittavaksi lähetettyjä. Vuoden alussa ryhdyttiin toteutta-
maan kaupunginhallituksen antaman suosituksen mukaisesti myös laskentahenkilö-
kunnan valintoja ja valintakoesarjan luomista tätä tarkoitusta varten. Sillä ehdit-
tiinkin tutkia vuoden kuluessa 33 henkilöä. Testisarjaan kuului 14 kyky- ja 4 luonne-
testiä. Myöskin jouduttiin valmistamaan testisarja operatöörien valitsemiseksi, jolla 
tutkittiin 5 henkilöä. Vuoden kuluessa valmistui lisäksi testisarja johtaviin tehtäviin 
tarkoitettujen valitsemista varten sekä kähertäjäkoulun oppilasvalintojen tehosta-
miseksi pyydetty testisarja. Edellisellä 12 kyky- ja 3 luonnetestiä sisältäneellä sar-
jalla tutkittiin 4 hakijaa ja jälkimmäisellä kähertäjäkouluun pyrkineet 77 ammatti-
oppilasta. Vielä on syytä mainita varaston työnjohdollisiin tehtäviin pyrkivien va-
lintatestisarja, joka koostui 7 kyky- ja 4 luonnetestistä ja jolla tutkittiin 4 hakijaa. 
Kun mukaan otetaan vielä muutamat uudelleensijoitustapaukset, oli vuoden ku-
luessa tutkittujen määrä n. 250. Testatuista valittiin yli 20 erilaisiin toimiin tai vir-
koihin. Lukuisten testisarjojen valmistuksen ohella ryhdyttiin myös niiden pysyvyy-
den tutkimiseen, minkä perusteella aloitettiin parannettujen testiversioitten val-
mistus. 
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