
7« Koulutustoimikunta 

Yleisiä. Vuonna 1967 koulutustoimikun-
nan vakiintuneet koulutusmuodot (kurssit, 
seminaarit ja toimistokoulu) lukumääränsä 
puolesta ylittivät 30 tilaisuuden rajan pysy-
västi. Tämän lisäksi toimistorationalisointi-
toimenpiteet ja kaupungin kehittyvä palvelu-
toiminta vaativat yhä enenevässä määrin 
myös informaationluonteisen koulutuksen li-
säämistä. Kuitenkin koulutuksen kattavuus 
samoin kuin sen syventäminen jättivät edel-
leen toivomisen varaa. Tutkimustoimintaa 
jatkettiin edelleen henkilöstöpolitiikan eri 
sektoreilla ja nimenomaan koulutustarpeen 
ja -tehon selvittelyyn kiinnitettiin huomiota. 
Aloitettu, kurssilaisille tarkoitettu lainakir-
jasi otoiminta pääsi tyydyttävään vauhtiin 
vuoden loppupuolella. Erilaisen, lähinnä kir-
jallisen opetusmateriaalin valmistus ja muok-
kaus sitoivat suuresti työvoimaa. 

toimisto. Kaupunginhallituksen koulutus-
toimikunnan kokoonpano oli sama kuin edel-
lisenä vuonna. Sihteerinä toimi edelleen kou-
lutuspääll. Urpo Ryönänkoski. Toimikun-
nalla oli vuoden aikana neljä kokousta. 

Kaupunginkanslian alaisen koulutustoimi-
kunnan toimistossa oli henkilökuntaa seuraa-
vasti: koulutuspäällikkö, apulaiskoulutus-
päällikkö, kouluttaja, tutkimusassistentti, 
kanslisti, toimistoapulainen sekä harjoitte-
lijoita. Koulutustoimikunnan vahtimest arin 
tehtäviä hoiti ruotsinkielisen työväenopiston 
vahtimestari. 

tilaisuudet. Kunnallishallinnolhsia kursseja 

oli kertomusvuonna kuusi. Niissä oh osan-
ottajia yhteensä 137. Kurssien loppukuulus-
telussa vähintään tyydyttävästi suoriutuneet 
saivat todistuksen. Kokeeseen osallistuneista 
132 kurssilaisesta hyväksyttiin 128. Hylkää-
misprosentti oli 3.4. 

Johtamistaidollisen kurssin I jaksoja toi-
meenpantiin seitsemän, joista yksi kurssi liit-
tyi liikennelaitoksen tarkastaj akurssiin. Kurs-
seille osallistui 144 esimiesasemassa olevaa 
viranhaltijaa. Kurssit käsittivät 63 t ja lo-
puksi oli kirjallinen koe. Kokeeseen osallis-
tuneista 143 kurssilaisesta hyväksyttiin 139. 
Hylättyjä oli 2. l %. 

Johtamistaidollisen kurssin II jaksoja jär-
jestettiin neljä. Kaksi jaksoista oli tarkoi-
tettu hoito- ja huoltoalan henkilökunnalle, 
yksi teknilliselle henkilökunnalle ja yksi ulko-
työnjohtajille. Kurssien pituus oli 60—65 t. 
Osanottajia kursseilla oh yhteensä 74. Kurs-
seihin liittyi koesuoritus, kaikki kokeeseen 
osallistuneet 74 kurssilaista hyväksyttiin. 

Tuotantoteknillisiä kursseja järjestettiin 
neljä. Kursseista oli yksi tarkoitettu sähkö-
laitoksen henkilökunnalle, yhden kurssin so-
vellutusalana oli rakennusala. Kaksi kurs-
sia oli tarkoitettu kaikkien virastojen ja lai-
tosten tuotantoteknillisiin tehtäviin osallis-
tuville työnjohtajille. Kaupunginhallituksen 
tekemän päätöksen mukaan virastojen ja lai-
tosten oli huolehdittava siitä, että kaikki esi-
miesasemassa olevat henkilöt, jotka joutuivat 
huolehtimaan tuotantoteknillisistä ja palk-
kausteknillisistä asioista, osallistuvat koulu-
tustoimikunnan järjestämille tuotantotek-
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7. 

pituus oli 70 t. 
83 henkeä, 

joista kokeissa hyväksyttiin 81. Hylkäämis-
prosentti oli 2.4. 

Toimistoteknillisiä kursseja järjestettiin 
neljä. Kurssit oli tarkoitettu toimistonhoita-
jille ja toimistoapulaisille. Ne käsittivät 50 t 
ja osanottajia oh yhteensä 113. Toimistotek-

joille ja työntekijöille, joille tiedot kustan-

. järjestelyistä olivat tarpeen J 
ja 

käsitti 25 t. 
Osanottajia oli 15, jotka kaikki tulvat hy-
väksytyiksi . 

ton piirtäjille järjestettiin.40 t käsittävä kar-
i 32 piir-

ja sen tiloissa. Tc 
oli tarkoitettu niille henkilöille, jotka työs-
kentelivät oman työnsä ohella myöskin työn-

Näillä kursseilla oli yh-

järjestettiin kolme. Tulo-
oli tarkoitettu vasta kaupungin 

tulleille viranhaltijoille ja työ-
pituus 

oli 10 t ja osanottajia oli yhteensä 106. 
Lomakepiiiräntäkurssi, joka oli tarkoitettu 

lähinnä niille viranhaltijoille ja työntekijöille, 
joiden työstä lomakesuunnittelu tai -piir-
räntä muodosti tärkeän osan» käsitti 12 t ja 
osanottajia oli 25 . 

Viisi konekirjoitusta 
tiotilaisuutta järjestettiin niille viranhalti-
joille ja toimihenkilöille» jotka tekivät pää-
asiassa Koneiarj oitustyota. I llaisuuKsnn osal-
listui yhteensä 65 henkilöä. 

Toukokuussa järjestettiin virasto- ja osas-
topäälliköille esitelmä- ja ateriatilaisuus, 
jossa osanottajia oli 69. 

Virastopäälliköiden neuvottelupäivät jär-
jestettiin syyskuussa Aulangolla. Mukana oli 
kaupunginjolitajan ja apulaiskaupunginjoh-
tajien ohella 58 virasto- ja osastopäällikköä. 

Hangossa Hotelli Regatassa järjestettiin 

I jakso lokakuussa ja II jakso 

psykologiseksi 
pyrkimykseen pitää yllä 

teenä suoritettiin vielä 16 hakij an 
(tietojenkäsittelykeskus, kiinteistövirasto ja 

jöitä. Hakijamäärän vähenemisen vuoksi oli 
hakijoita valintakokeissa mukana tänä vuon-
na vain 121. Tutkittujen määrä nousi siis 
137:ään. Näistä ja edellisinä vuosina tutki-
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7. Koulutustoimikunta 

tuista annettiin yhteensä satakunta kirjal-
lista lausuntoa sekä parikymmentä suullista 
selontekoa itse ao. tutkituille. Valintatestis-
tön kehittämistä ja tutkimista jatkettiin ja 
vuoden aikana siitä valmistui yksi yliopis-
tollinen laudaturtyö ja toinen oli tekeil-
lä. 

Muu tutkimustoiminta. Koulutustarpeen 
ja -tehon tutkimuksia jatkettiin. Tässä tar-
koituksessa liitettiin virkanimikekomitean 

suorittamaan virankuvauksia koskevaan tie-
dusteluun eräitä koulutustarvetta selvittele-
viä kysymyksiä. 

Lainakirjasto. Edellisen toimintavuoden 
lopussa aloitettu kurssilaisille tarkoitettu lai-
nakirj astotoiminta pääsi varsinaisesti käyn-
tiin vasta v. 1967. Kirjamäärä lähes kaksin-
kertaistui kohoten vuoden loppuun mennessä 
140 nidokseen. Lainaajia oli 70 ja lainauksia 
75. 
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