
26. Oppisopimustoimisto 

Oppisopimukset. Vuoden 1972 aikana sol-
mittiin jonkin verran enemmän oppisopimuk-
sia kuin edellisenä vuonna. Erityisesti keit-
täjä-kylmäkön oppisopimusten määrä lisään-
tyi merkittävästi. 

Voimassa olevien oppisopimusten koko-
naismäärä on kuitenkin alenemassa mm. 
siksi, että yhä uusia työpaikkoja siirtyy kau-
pungin hallinnollisten rajojen ulkopuolelle ja 
toisaalta vaikuttaa supistavasti myös graafi-
sen alan ammattien oppiaikojen lyhentämi-
nen 25% :11a. 

Kertomusvuonna voimassa olleiden oppi-
sopimusten ja suoritettujen ammattitutkinto-
jen määrät käyvät selville ammattialoittain 
seuraavasta taulukosta: 

Oppisopimusoppilaiden työharjoittelun 
valvonnassa ja koulutuskorvausten lasken-
nassa käytettyä atk-menetelmää kehitettiin 
edelleen. Oppisopimustoimisto avusti sähkö-, 
puhelin-, kemianteollisuus- ja pukuompelu-
alan ammattien keskustoimikuntia ammatil-
listen pätevyystutkintojen järjestelyissä. 

Henkilökunta. Toimiston henkilökuntaan 
kuuluivat koulutustarkastaja ja toimistonhoi-
taja. Lisäksi toimistossa työskenteli yksi toi-
mistokoulun harjoittelija. 

Kurssitoiminta. Ammattienedistämislaitos, 
E-instituutti, Hotelli- ja ravintolakoulu, Hä-
meenkylän kauppiasopisto, Taideteollinen 

oppilaitos, Valkeakosken ammattikoulu sekä 
kaupungin omat ammattioppilaitokset järjes-
tivät oppisopimusoppilaille tietopuolista 
koulutusta oppisopimustoimiston hoitaessa 
oppilaiden kursseille kutsumisen. Yhteystyös-
sä henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
kanssa järjestettiin työnopettajille tarkoitettu 
peruskurssi (28 henkeä) ja työnopetuksen jat-
kokurssi (11 henkeä) sekä työnopetussemi-
naari (16 henkeä). 

Tiedotustoiminta. Oppisopimustoimisto ja-
koi erilaista oppisopimuskoulutusta koske-
vaa tiedotusmateriaalia sekä suoritti oppiso-
pimusneuvontaa. Koulutustarkastaja luen-
noi lisäksi erilaisissa tilaisuuksissa ja kurs-
seilla oppisopimuskoulutuksesta sekä osal-
listui useiden keskustoimikuntien työskente-
lyyn. Ammattitutkinnoista parhaiten suoriu-
tuneille ja muille ansioituneille oppilaille 
myönnettiin kaksi rahapalkintoa. 

Menot ja tulot. Vuosimenot olivat yhteensä 
131 821 mk. Valtionapuina saadut tulot oli-
vat yht. 12 764 mk sekä tulojäämät 40 000 
mk, mitkä vastaavat n. 130 mk:n nettome-
noja kutakin vuoden lopussa voimassa ollutta 
oppisopimusta kohden laskettuna. Kaupun-
gin talousarvion ulkopuolella välitettiin yh-
teensä 277 910 mk ammattikasvatushallituk-
sen myöntämiä valtionapuja oppisopimus-
oppilaita kouluttaville työnantajille. 
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26. Oppisopimustoimisto 

ammattiala1) 

Voimassa olevia 
oppisopimuksia 

(uuden lain muk.) 
31.12.1972 

Oppisopi-
muksia re-
kisteröity 

v. 1972 

Ammattitutkin-
toja suoritettu 

(vanhan lain muk.) 
v. 1972 

Peltiseppä 
Vaunupuuseppä 
Valokuvaaja (14/68) 
Kaapeliasentaja (17/68) 
Instrumenttiasentaja (23/68) 
Kondiittori 
Leipuri 
Asemoija 
Graafinen kuvankorjaaja 
Graafinen valokuvaaja 
Kemigrafisyövyttäjä 
Kirjansitoja 
Kohopainaja 
Kopioija 
Käsinlatoja 
Offsetpainaja 
Stereotypoija 
Tiikelipainaja 
Syväpainaja 
Syväpainosyövyttäjä 
Kultaseppä 
Jalkineenkorjaaja 
Auton sähköasentaja 
Auton yleisasentaja 
Viilaaja 
Koneenasentaja 
Työkaluntekijä 
Sorvaaja 
Keittäjä-kylmäkkö 
Tarjoilija 
Myyjä 
Konttorityöntekijä 
Rakennusmaalari 
Puhelinkeskusasentaja 
Sähköasentaja 
Voimajohtoasentaja 

Yhteensä 

4 
1 
1 

25 
13 
49 
28 
36 
1 
2 

22 
18 
68 
92 

2 
2 

10 
4 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
9 

13 
70 
13 
82 
1 
1 

15 
11 
5 

1 
7 
4 

17 
10 
14 

11 
30 

5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

4 
4 

53 
5 

51 

1 
13 
6 
5 613 261 16 

l) Ammattialojen ( - oppiohjelmien) kohdalla on noudatettu samaa järjestystä kuin 28.3.1972 laaditussa oppi-
ohjelmaluettelossa. 
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