
22. Ammattioppilaslautakunta 

Ammattioppilaslautakuntaan valittiin v. 
1968 puheenjohtajaksi ylitark. Veikko Liukko 
ja varapuheenjohtajaksi dipl.ins. Lars Lind-
fors sekä työnantajia edustaviksi jäseniksi 
dipl.ins. Jaakko Lehtonen, toim.joht. Heikki 
Heikkilä ja kampaajamest. Toini Hailuoto 
sekä heidän henkilökohtaisiksi varajäsenik-
seen ins. Veikko Aulanko, sis.arkkit. Jaakko 
Hurme ja kirjapainonjoht. Unto Lehtinen 
ynnä työntekijöitä edustaviksi jäseniksi toi-
mitsijat Viljo Salminen ja Osmo Ylänne ja 
pääluottamusmies Reino Lohikivi sekä hei-
dän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen käsin-
latoja Eino Piimies, siht. Heikki Helka vuori 
ja myym.apul. Aira Koli mainitussa järjes-
tyksessä! Kampaajamest. Toini Hailuodolle 
myönnettiin 24.1. vapautus ammattioppi-
laslautakunnan jäsenen tehtävistä ja uudeksi 
jäseneksi valittiin kampaajamest. Taina 
Saastamoinen. Kaupunginhallituksen edus-
tajana ammattioppilaslautakunnassa oli apul. 
kaup.joht. Aarre Loimaranta. Ammattitut-
kintolautakuntia täydennettiin kahdella hen-
kilöllä. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 8 
kertaa ja pöytäkirjojen pykäläluku oli 160. 
Valitut arvostelulautakunnat kokoontuivat 
75 kertaa ja niiden pöytäkirjojen pykäliä oli 
225. 

Ammattikasvatushallitus vahvisti 24.10. 
kaupunginvaltuuston 18.9. hyväksymän am-
mattioppilaslautakunnan ohjesäännön, joka 
saatettiin 5.11. yleisön tiedoksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti 6.3. suorittaa 
ammattioppilaslautakunnan alaisten virko-
jen uudelleen järjestelyn 1.4. lukien. Kauppa-
ja teollisuusministeriö myönsi 23.4. kaupun-
gille luvan päätoimisen koulutustarkastajan 
viran perustamiseen. 

Ammattikasvatushallitukselle tehtiin esi-
tyksiä ja annettiin lausuntoja oppiohjelmista. 

Lautakunnan menot olivat 82 426 mk, 
joka vastasi n. 70 mk:n keskimääräisiä kuluja 
kutakin kertomusvuoden lopussa opissa ol-
lutta ammattioppilasta kohden. 

Saapuneita kirjeitä merkittiin diaariin 623 
ja lähetettyjä 155. 

Ammattioppilaitosten johtokunta järjesti 
ammattioppilaslautakunnan pyynnöstä eril-
liskursseilla graafisille valokuvaajille, stereo-
typoijille, asemoijille, syväpainajille sekä 
kemigrafi- ja syväpainosyövyttäjille tieto-
puolista ammattiopetusta. Ammattioppilas-
koulut, kirjapainokoulu, kähertäjäkoulu sekä 
uusi leipurikoulu antoivat vakinaisilla opin-
tolinjoillaan sekä tietopuolista että käytän-
nöllistä ammattiopetusta myös muille oppi-
sopimuksen tehneille ammattioppilaille. 

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

Yhteistyössä kaupunginhallituksen koulu-
tustoimikunnan kanssa toimeenpantiin kaksi 
työnopetuskurssia, joihin osallistui 67 työ-
paikkakoulutuksen parissa työskentelevää 
henkilöä. 
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Lautakunta puolsi kauppa- ja teollisuus-
ministeriön 24.4.1963 tekemän päätöksen 
perusteella 94:lle rekisteröityjä ammatti-
oppilaita kouluttavalle työnantajalle yhteen-
sä 94 100 mk:n ja uuden oppisopimuslain 
nojalla 27:lle työnantajalle yhteensä 63 085 
mk:n koulutuskorvauksia. 

Kertomusvuoden alussa oli voimassa olevia 
vanhan oppisopimuslain mukaisia oppisopi-
muksia 1 459, vuoden aikana päättyi 431 
sopimusta ammattitutkintoon, 541 sopimus-
ta purettiin sekä rekisteröitiin 36 uutta sopi-
musta. Ammattitutkintoja hylättiin 10. Ker-
tomusvuoden lopussa voimassa olevia sopi-
muksia oli 523, joista 363 oli miehiä koskevia 
ja 160 naisia koskevia sopimuksia. Oppisopi-
muksia oli rekisteröity lautakunnan koko 
toimiaikana vanhan oppisopimuslain mukaan 
11 157. 

Uuden oppisopimuslain mukaisia oppisopi-
muksia merkittiin vuoden aikana rekisteriin 
700, joista purkautui 49, joten voimassa ole-
via oppisopimuksia oli vuoden lopussa 651. 
Näistä oli 551 sopimusta miehiä koskevia ja 
100 naisia koskevia sopimuksia. 

Kertomusvuoden aikana tehdyt vanhan 
oppisopimuslain mukaiset 36 oppisopimusta 
jakaantuivat ammattialoittain seuraavasti: 
metalliala 1, graafinen ala 28, elintarvikeala 
5 ja muut alat yht. 2. Uuden oppisopimus-
lain mukaiset 700 oppisopimusta jakaantui-

vat seuraavasti: metalliala 6, sähköala 5, 
graafinen ala 611, elintarvikeala 66 sekä 
muut alat yht. 12. 31 oppilaan oppiajan pi-
tuutta muutettiin ja 17 oppilaan ammatin 
tai työpaikan vaihto hyväksyttiin. 

Kallion virastotalossa järjestettiin kaksi 
ammattitodistusten jakotilaisuutta, joihin 
osallistui yhteensä n. 400 henkeä. Lautakun-
ta myönsi 21:lle ammattioppinsa ja ammatti-
tutkintonsa ansiokkaasti suorittaneelle raha-
palkinnon. Kirjapainotaidon Edistämissää-
tiöltä saatiin rahapalkintoja varten lahjoitus-
varoja. 

O p p i s o p i m u s t o i m i s t o 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi oppisopi-
mustoimiston johtosäännön 18.9. Oppisopi-
mustoimiston itsenäisen toiminnan katsotaan 
kuitenkin alkaneen vasta 5.11., jolloin am-
mattioppilaslautakunnan vahvistettu ohje-
sääntö oli kunnallislain määräysten mukai-
sesti saatettu yleisön tiedoksi. 

Toimiston henkilökuntaan kuuluivat kou-
lutustarkastaja ja toimistonhoitaja. Lisäksi 
toimistossa oli yksi toimistokoulun harjoit-
telija. 

Toimiston menot kirjattiin ammattioppi-
laslautakunnan tileille. Tuloja ei toimistolla 
kertomusvuonna ollut. 

425 


