
22. Ammattioppilaslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano v. 1962 oli sama kuin edellisenä vuonna. 
Lautakunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa ja valitut arvostelulautakunnat 

62 kertaa. 
Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 383 ja lähetettyjä 142. 
Lautakunnan kokonaismenot kertomusvuonna olivat 3 846 236 mk. Kulut kuta-

kin opissa ollutta ammattioppilasta kohden olivat n. 2 800 mk. 
Kertomusvuoden alusta perustettuun 15. palkkaluokan toimentajan tp. virkaan 

välit ¿iin 31.1. Terttu Pentikäinen. 
Kirjapainokoulu järjesti ammattioppilaslautakunnan pyynnöstä graafisille valo-

kuvaajille, kemigraafi- ja syväpainosyövyttäjille, syväpainajille, syväpainokorjaili-
joille sekä asettelijoille iltaisin tietopuolista ammattiopetusta sekä lisäksi entiseen 
tapaan sekä tietopuolista että käytännöllistä opetusta myöskin muille graafisen 
alan ammattioppilaille. Teknillinen ammattikoulu järjesti alan ammattioppilaille 
kevätlukukauden aikana metallialan tietopuolista opetusta lauantaipäivisin. Talous-
ja ompelualan ammattikoulu toimeenpani iltaisin leipuri- ja kondiittorioppilaille 
perus- ja jatkokursseilla pääasiassa ammattialojen tietopuolista, mutta myöskin 
käytännöllistä opetusta. Parturi- ja kampaajaoppilaat saivat kähertäjäkoulussa 
sekä tietopuolista että käytännöllistä ammattiopetusta. Taideteollinen oppilaitos 
järjesti puolestaan iltaisin valokuvausalan oppilaille sekä tietopuolista että käytän-
nöllistä ammattiopetusta. 

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

Vuoden aikana palkkasi 14 ammatti oppilaita kouluttavaa toiminimeä yhteensä 
18 päätoimista työnopettajaa tai heihin verrattavaa henkilöä työpaikalla esiintyviin 
oppilaskasvatustehtäviin, jonka perusteella ammattioppilaslautakunta välitti näille 
työnantajille valtionapua yhteensä 6 105 899 mk. Lähes 400 oppilasta sai siten kone-
pajakouluissa opiskelevien n. 350 nuoren lisäksi yksityiskohtaisten opetussuunnitel-
mien mukaisesti toteutettua, jatkuvaa ammattityön opetusta varsinaisella työpai-
kallaan. 

Ammattioppilaslautakunta saattoi lisäksi puoltaa kauppa- ja teollisuusministe-
riön 20.6. tekemän päätöksen johdosta yhteensä 4 428 000 mk:n suuruisen oppilaan-
pitokorvauksen suorittamista 28 muulle rekisteröityjä ammattioppilaita koulutta-
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valle työnantajalle. Ammattioppilaslautakunta jakoi myös Kirjapainotaidon Edistä-
missäätiön, Suomen Ammattijärjestön sekä Teräs-, kaivos- ja konepajatyö väen Am-
mattiliiton myöntämistä lahjoitusvaroista ammattioppilaille rahapalkintoina yh-
teensä 65 000 mk. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia oppisopimuksia 1 202, vuoden aikana 
päättyi 329 sopimusta, purettiin tai poistettiin vanhentuneina 83 sopimusta sekä 
rekisteröitiin 611 uutta sopimusta. Kertomusvuoden lopussa voimassa olevia oppi-
sopimuksia oli 1 401, joista 1 114 oli miehiä koskevia ja 287 naisia koskevia sopi-
muksia. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 611 oppisopimusta jakaantuivat ammattialoit-
tain seuraavasti: metalliala 123, sähköala 55, graafinen ala 199, elintarvikeala 42, 
puutyöala 10, hienomekaaninen ala 17, maalausala 3, taideteollinen ala 4 sekä ter-
veyden- ja kauneudenhoitoala 158. 

Lautakunta järjesti talousarviomäärärahan puitteissa kolme ammattitodistusten 
jakotilaisuutta, joihin osallistui yhteensä n. 300 kutsuvierasta sekä myönsi yhteensä 
22:lle ammattioppinsa ja ammattitutkintonsa ansiokkaasti suorittaneelle 5 000 mk:n 
suuruisen rahapalkinnon. 
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