
26. Oppisopimustoimisto 

Oppisopimukset. Vuoden 1973 aikana sol-
mittiin enemmän oppisopimuksia kuin edel-
lisenä vuonna. Erityisesti keittäjä-kylmäkön 
oppisopimusten lisäys oli huomattavan suuri. 
Voimassa olevien oppisopimusten kokonais-
määrä ei ole kuitenkaan noussut samassa 
suhteessa mm. siksi, että oppilaiden koulu-
tusajat ovat jatkuvasti lyhentyneet ja yhä 

uusia työpaikkoja on siirtynyt kaupungin 
hallinnollisten rajojen ulkopuolelle. Oppiso-
pimuksia purettiin myös kertomusvuonna 
normaalia enemmän. 

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

Voimassa olevia Oppisopimuksia 
Ammattiala1) oppisopimuksia rekisteröity 

(uuden lain muk.) 
31.12.1973 v. 1973 

Valokuvaaja (14/68) 3 — 
Instrumenttiasentaja (23/68) 1 — 
Leipuri 9 6 
Kondiittori 20 9 
Asemoija 49 19 
Graaf. kuvankorjaaja 24 8 
Graaf. valokuvaaja 35 17 
Kemigrafisyövyttäjä 1 1 
Kirjansitoja 1 — 
Kohopainaja 18 8 
Kopioija 16 5 
Käsinlatoja 57 18 
Offsetpainaja 85 38 
Tiikelipainaja 1 — 
Syväpainaja 10 4 
Syväpainosyövyttäjä 3 — 
Valolatoja 1 1 
Kultaseppä 7 4 
Kampaaja 1 1 
Jalkineenkorjaaja 1 — 
Auton sähköasentaja 1 — 
Auton yleisasentaja 3 2 
Viilaaja 2 — 
Koneenasentaja 2 — 
Työkaluntekijä 6 2 
Sorvaaja 11 5 
Keittäjä-kylmäkkö 111 75 
Tarjoilija 16 16 
Myyjä 65 36 
Konttorityöntekijä 26 25 

!) Ammattialojen ( = oppiohjelmien) kohdalla on noudatettu samaa järjestystä kuin 16.4.1973 laaditussa oppi-
ohjelmaluettelossa. 
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A m m a t t i a l a 1 ) 

Vähittäiskaupan somistaja 
Rakennusmaalari 
Puhelinkeskusasentaja . . 
Konepuuseppä 
Radio- ja TV-asentaja . . 
Sähköasentaja 
Voimajohtoasentaja . . . . 

Oppisopimusoppilaiden työpaikkaharjoit-
telun valvonnassa ja koulutuskorvausten las-
kennassa käytettyä atk-menetelmää kehitet-
tiin edelleen. Oppisopimustoimisto avusti 
eräitä keskustoimikuntia ammattitutkintojen 
järjestelyissä. 

Henkilökunta. Toimiston henkilökuntaan 
kuuluivat koulutustarkastaja ja toimiston-
hoitaja. Lisäksi toimistossa työskenteli yksi 
toimistokoulun harjoittelija. 

Kurssitoiminta. Ammattienedistämislaitos, 
E-instituutti, Hotelli- ja ravintolakoulu, Val-
keakosken ammattikoulu sekä kaupungin 
omat ammattioppilaitokset järjestivät oppi-
sopimusoppilaille tietopuolista koulutusta 
oppisopimustoimiston huolehtiessa oppilai-
den kursseille kutsumisesta. Yhteistyössä 
henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston 
kanssa järjestettiin kaksi työnopettajille tar-
koitettua peruskurssia (30 henkeä) ja kaksi 
työnopastuksen jatkokurssia (31 henkeä). 
Koulutustarkataja osallistui ammattikasva-

Voimassa olevia Oppisopimuksia 
oppisopimuksia rekisteröity 

(uuden lain muk.) 
31.12.1973 v. 1973 

4 4 
3 2 
9 9 
1 1 
1 1 

16 9 
2 

Yhteensä 622 327. 

tushallituksen järjestämille koulutustarkas-
tajien valtakunnallisille luento-ja neuvottelu-
päiville. 

Tiedotustoiminta. Toimisto jakoi oppisopi-
muskoulutusta koskevaa tiedotusmateriaalia 
sekä suoritti oppilasneuvontaa. Koulutus-
tarkastaja luennoi lisäksi erilaisissa tilaisuuk-
sissa ja kursseilla oppisopimuskoulutuksesta 
sekä osallistui useiden keskustoimikuntien 
työskentelyyn. 

Menot ja tulot. Vuosimenot olivat yhteensä 
105 790 mk ja valtionapuina saadut tulot yh-
teensä 25 006 mk, mitkä vastaavat n. 130 
mk:n nettomenoja kutakin vuoden lopussa 
voimassa ollutta oppisopimusta kohden. 
Kaupungin talousarvion ulkopuolella väli-
tettiin yht. 301 430 mk ammattikasvatushal-
lituksen myöntämiä valtionapuja oppisopi-
musoppilaita kouluttaville työnantajille. Tä-
mä merkitsee kutakin v. 1973 lopussa voi-
massa ollutta oppisopimusta kohden n. 485 
markan koulutuskorvausta. 

179 




