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Saskysta valmistuu lukuvuoden aikana iso joukko osaajia 
 
 

SASKY koulutuskuntayhtymästä valmistuu tämänkin lukuvuoden aikana iso joukko osaajia, 
niin ammatillisista oppilaitoksista kuin Saskyn lukioistakin. Osa opiskelijoista on valmistu-
nut jo aiemmin ja osa valmistuu vielä tämän kevään aikana. 
 
Saskyn ammatillisista oppilaitoksista Pirkanmaalla ja Satakunnassa valmistuu tämän lukuvuoden 
aikana uusia osaajia lähes 1 500. Osa on valmistunut jo aiemmin lukuvuoden aikana ja noin 550 
opiskelijaa valmistuu vielä tänä keväänä tai tulevana kesänä. Ammatillisessa koulutuksessa jokai-
selle opiskelijalle laaditaan oma, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon hä-
nen aiemmin hankkimansa osaaminen, joten saman tutkinnon suorittamiseen kuluva aika on erilai-
nen eri opiskelijoilla.  
 
Ammattiin valmistuneista noin neljännes on valmistunut tai valmistuu Saskyn Luoteis-Pirkanmaan 
oppilaitoksista (Ikaalinen, Hämeenkyrö ja Parkano), noin viidennes Sastamalan oppilaitoksista ja 
saman verran oppisopimuksella Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalveluiden kautta. Loput Saskyn 
ammattiin valmistuneista edustavat melko tasaisesti Mäntän seudun koulutuskeskusta, Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopistoa (Huittinen ja Kokemäki) sekä Tampereen palvelualan ammattiopistoa. 
Osa valmistuneista on suorittanut kaksoistutkinnon eli ammatillisen tutkinnon lisäksi he ovat osallis-
tuneet myös ylioppilaskirjoituksiin ja suorittaneet ylioppilastutkinnon.  
 
Saskyn lukioista valmistuu ylioppilaita tänä keväänä seuraavasti: Ruoveden lukio 28, Ikaalisten lukio 
20 ja Pirkanmaan aikuislukio 12. 
 
Oppilaitoksissa on pyritty tekemään tämän kevään aikana kaikki mahdollinen, jotta opiskelijoiden 
valmistuminen ei pitkittyisi poikkeusolojen takia. Esimerkiksi ammattiin valmistuvien opiskelijoiden 
näyttöjä on pyritty järjestämään vaihtoehtoisin järjestelyin.   
 
Koronavirustilanteen vuoksi myöskään Saskyssa ei tänä keväänä pystytä järjestämään perinteisiä 
valmistujais- ja ylioppilasjuhlia. Oppilaitokset voivat mahdollisuuksien mukaan järjestää valmistujais-
tapahtuman etäyhteyksien välityksellä ammatillisen koulutuksen osalta perjantaina 29.5.2020 ja lu-
kiokoulutuksen osalta lauantaina 30.5.2020. Elokuun lopulle on varattu päivät yhteisten juhlatilai-
suuksien järjestämiseen, jos yleinen tilanne juhlien järjestämisen silloin mahdollistaa. 
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Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, puh. 050 340 6221 
Anna-Leena Kivipuro, ammatillisen koulutuksen johtaja, puh. 050 587 9344 
Pekka Simberg, yleissivistävän koulutuksen johtaja, puh. 040 056 6465 
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