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

Henkilökunta 

Kertomusvuonna kuului toimiston henkilökuntaan koulutustarkastaja, toimistonhoitaja ja toi-
mistoapulainen. 

Toiminta 

Vuoden 1974 aikana solmittiin suunnilleen saman verran oppisopimuksia kuin edellisenäkin vuon- Oppisopimukset 
na. Erityisesti konttorityöntekijän oppisopimusten lisäys oli huomattava. Voimassa olevien oppi- ja ammatti-
sopimusten kokonaismäärä väheni kuitenkin mm. siksi, että oppilaiden koulutusajat jatkuvasti tutkinnot 
lyhenivät ja yhä uusia työpaikkoja siirtyi kaupungin hallinnollisten rajojen ulkopuolelle. Oppi-
sopimuksia purettiin kertomusvuonna myös normaalia enemmän. 

Kertomusvuonna voimassa olleiden oppisopimusten ja suoritettujen ammattitutkintojen määrät 
käyvät selville ammattialoittain seuraavasta taulukosta: 

Ammattiala 1) Voimassa 
olevia op-
pisopimuk-
sia 31.12. 
1974 

Valokuvaaja (14/68) 2 
Instrumenttias. (23/68) -
Leipuri 14 
Kondiittori 14 
Asemoija 43 
Graaf. kuvankorjaaja 16 
Graaf. valokuvaaja 35 
Kemigrafisyövyttäjä 1 
Kirjansitoja 4 
Kohopainaja 9 
Kopioija 15 
Käsi n latoja 39 
Offsetpa inaja 75 
Tiikelipainaja — 
Syväpä inaja 13 
Syväpainosyövyttäjä 3 
Välolatoja 13 
Kultaseppä 3 
Kampaaja 2 

Rekisteröi-
tyjä oppiso-
pimuksia 
v. 1974 

Ammattiala 1) 

9 
3 

25 
3 

20 

4 
5 
7 

14 
49 

6 
1 

11 
1 
1 

Jalkineen korjaaja 
Auton sähköasentaja 
Auton yleisasentaja 
Viilaaja 
Koneenasentaja 
Työkaluntekijä 
Sorvaaja 
Keittäjä- ky I mä kkö 
Tarjoilija 
Myyjä 
Konttorityöntekijä 
Vähittäiskaup.somistaja 
Rakennusmaalari 
Pu hei i n kojeasentaja 
Puhelin kes kusasen ta ja 
Konepuuseppä 
Radio- ja TV-asentaja 
Sähköasentaja 
Voimajohtoasentaja 

Voimassa 
olevia op-
pisopimuk-
sia 31.12. 
1974 

2 
1 
5 
1 
5 
8 
9 

108 
16 
42 
69 

3 
3 
2 
7 
1 
3 

18 
2 

Rekisteröi-
tyjä oppiso-
pimuksia 
v. 1974 

2 
1 
4 
3 
4 

47 
6 

16 
45 

3 
1 
2 
7 

yht. 606 309 
1) Ammattialojen (= oppiohjelmien) kohdalla noudatettava samaa järjestystä kuin 27.02.1974 

laaditussa oppiohjelmaluettelossa. 
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Oppisopimusoppilaiden työnopetukset) valvonnassa ja koulutuskorvausten laskennassa käytettyä 
atk-menetelmää kehitettiin edelleen. Lisäksi toimisto avusti eräitä keskustoimikuntia ammattitut-
kintojen järjestelyissä. 

Kurssi- Ammattienedistämislaitos, E-instituutti, Helsingin Hotelli- ja ravintolakoulu, Valkeakosken am-
toiminta matti koulu, Käpylän ammattikoulu sekä ammattioppilaitosten kurssitoimisto järjestivät oppiso-

pimusoppilaille tietopuolista koulutusta oppisopimustoimiston huolehtiessa oppilaiden kursseille 
kutsumisesta. Yhteistyössä henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston kanssa järjestettiin yksi työn-
opettajille tarkoitettu peruskurssi (25 henkeä) ja yksi työnopetuksen jatkokurssi (19 henkeä). 

Tiedotus- Toimisto jakoi oppisopimuskoulutusta koskevaa tiedotusmateriaalia sekä suoritti oppilasneuvon-
toiminta taa. Koulutustarkastaja luennoi lisäksi erilaisissa tilaisuuksissa ja kursseilla oppisopimuskoulutuk-

sesta sekä osallistui eräiden keskustoimikuntien työskentelyyn. 

Talous 

Menot Vuosimenof olivat yhteensä 133 620 mk ja pääasiassa valtionapuina saadut tulot yhteensä 30 182 
ja mk, mitkä vastaavat n. 170 mk: n nettomenoja kutakin vuoden lopussa voimassa ollutta oppi-

tulot sopimusta kohden. 

Valtionapu Kaupungin talousarvion ulkopuolella välitettiin yhteensä 371 110 mk ammattikasvatushallituksen 
myöntämiä valtionapuja oppisopimusoppilaita kouluttaville työnantajille. Tämä merkitsi kutakin 
v. 1974 lopussa voimassa ollutta oppisopimusta kohden n. 610 markan koulutuskorvausta. 


