
22. Ammattioppilaslautakunta 

Ammattioppilaslautakunnan, kokoonpano 
v. 1967 oli sama kuin edellisenä vuonna. Am-
mattitutkintolautakuntia täydennettiin yh-
teensä 8 henkilöllä. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 8 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 146. 
Valitut arvostelulautakunnat kokoontuivat 
66 kertaa ja niiden pöytäkirjojen pykäliä oli 
198. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 380 
ja lähetettyjä 101. 

Ammattikasvatushallitukselle tehtiin esi-
tyksiä ja annettiin lausuntoja oppiohjelmista 
sekä optikkojen ja hammasteknikkojen lail-
listamisesta. 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esitys am-
mattioppilaslautakunnan uudeksi ohjesään-
nöksi ja lautakunnan alaisten virkojen uudel-
leenj är j estelyksi. 

Lautakunnan menot kertomusvuonna oli-
vat 71 370 mk. Keskimääräiset kulut kutakin 
opissa ollutta ammattioppilasta kohden oli-
vat n. 50 mk. 

Kirjapainokoulu järjesti ammattioppilas-
lautakunnan pyynnöstä graafisille valoku-
vaajille ja -kuvakorjailijoille, asemoitsijoille, 
syväpainajille sekä kemigrafi- ja syväpaino-
syövyttäjille tietopuolista ammattiopetusta. 
Koulu antoi entiseen tapaan sekä tietopuo-
lista että käytännöllistä opetusta myös muille 
graafisen alan ammattioppilaille. 

Kampin ammattikoulu järjesti iltaisin lei-
puri- ja kondiittorioppilaille pääasiassa am-

mattialojen tietopuolista, mutta myöskin nii-
den käytännöllistä opetusta. Parturi- ja kam-
paajaoppilaat saivat kähertäjäkoulussa sekä 
tietopuolista että käytännöllistä ammatti-
opetusta. 

Taideteollinen oppilaitos järjesti iltaisin 
valokuvausalan oppilaille sekä tietopuolista 
että käytännöllistä opetusta. 

Ammattioppilaslautakunta toimeenpani 
yhdessä kaupunginhallituksen koulutustoimi-
kunnan kanssa kaksi työnopetuskurssia, joi-
hin osallistui yhteensä 53 työpaikkakoulu-
tuksen parissa työskentelevää henkilöä. 

Lautakunta puolsi 71:lle rekisteröityjä am-
mattioppilaita kouluttavalle työnantajalle 
yht. 127 000 mk:n oppilaanpitokorvauksen 
myöntämistä. Yli 900 oppilasta sai siten kone-
pajakouluissa opiskelevien n. 300 nuoren li-
säksi yksityiskohtaisten opetussuunnitelmien 
mukaisesti toteutettua valvottua ammatti-
työn opetusta työpaikallaan. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia 
oppisopimuksia 1 478, vuoden aikana päättyi 
427 sopimusta ammattitutkintoon, purettiin 
140 sopimusta sekä rekisteröitiin 548 uut ta 
sopimusta. Purkautuneiden sopimusten lu-
kuun sisältyy 23 oppilaan siirtyminen työ-
paikan mukana toisen ammattioppilaslauta-
kunnan alueelle. Kertomusvuoden lopussa 
voimassa olevia sopimuksia oli 1 459, joista 
1 079 oli miehiä koskevia ja 380 naisia koske-
via sopimuksia. Oppisopimuksia on rekiste-
röity lautakunnan koko toimiaikana 11 121. 

468 



22. Ammatt ioppi las lautakunta 

Kertomusvuoden aikana tehdyt 548 oppi-
sopimusta jakaantuivat ammattialoittain 
seuraavasti: metalliala 133, sähköala 48, 
graafinen ala 230, elintarvikeala 33, puutyö-
ala 14, maalausala 6, taideteollinen ala 3 
sekä kähertäjä- ym. alat 81. 

33 oppilaan oppiajan pituutta muutettiin 
ja 38 oppilaan ammatin tai työpaikan vaihto 
hyväksyttiin. 

Kallion virastotalossa järjestettiin kaksi 
ammattitodistusten jakotilaisuutta, joihin 
osallistui yhteensä yli 400 todistuksen saajaa 
ja muuta kutsuvierasta. Lautakunta myönsi 
31:lle ammattioppinsa ja -tutkintonsa ansiok-
kaasti suorittaneelle rahapalkinnon. Kirja-
painotaidon Edistämissäätiöltä saatiin raha-
palkintoja varten lahjoitusvaroja. 
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