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Sasky laajentaa lähihoitajakoulutusta Tampereella yhteistyössä Pihlajalinnan
kanssa
SASKY koulutuskuntayhtymän (Sasky) Tampereen palvelualan ammattiopiston lähihoitajakoulutus
siirtyy Kehräsaareen uusiin tiloihin syksyllä 2020. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa, ja Kehräsaareen rakennetaan muun muassa lisättyä todellisuutta hyödyntävä virtuaalinen hoivakoti -oppimisympäristö.
Uudet tilat mahdollistavat opiskelijamäärän kasvattamisen jopa 160 opiskelijaan nykyisestä noin 60 - 80 opiskelijasta. Opiskelupaikkoja on tarkoitus painottaa erityisesti niille osaamisaloille, joilla on tarjolla runsaasti työpaikkoja ja tälläkin hetkellä kärsitään työvoimapulasta. Osaajien tarve lisääntyy lähitulevaisuudessa muun muassa vanhustyössä uusien hoitajamitoitusten myötä.
Pihlajalinnalla on vahvaa osaamista sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä. Tiivistetty
yhteistyö Saskyn kanssa antaa erinomaiset lähtökohdat uusille ja innostaville oppimistavoille.
”Yhdessä voimme kehittää koulutusta vastaamaan kehittyvän sote-alan haasteisiin tuomalla esimerkiksi digitaaliset palvelut ja menetelmät osaksi ammattitaitoa jo oppimispolun alkuvaiheessa”, Pihlajalinnan henkilöstöjohtaja Elina Heliö sanoo.
Uudet tilat mahdollistavat lähihoitajakoulutuksen lisäksi myös muita koulutusavauksia sosiaali- ja terveysalalla.
Jatkossa Saskyssa Tampereella voidaan kouluttaa esimerkiksi kysyttyjä hoiva-avustajia suoraan yritysyhteistyökumppanien tarpeisiin sekä järjestää työvoimakoulutuksia.
Kun perusinfra Kehräsaaren tiloihin on saatu pystytettyä, aloitetaan ar- ja vr-teknologiaa eli lisättyä todellisuutta
hyödyntävän virtuaalisen hoivakoti -oppimisympäristön rakentaminen. Uudessa ympäristössä hyödynnetään
muun muassa oppimispelejä. Nykyteknologia mahdollistaa esimerkiksi anatomian, lääkeannostelun ja eri tautien mielekkään ja tehokkaan opiskelun potilaan rooliin eläytyen sekä oppimiskokemusta syventäen.
Saskyn Tampereen palvelualan ammattiopiston lähihoitajakoulutuksen opiskelijamäärän kasvaessa myös uusia opettajia on rekrytoitu ja lisää rekrytoidaan tarpeen mukaan. Koulutukseen on jatkuva haku. Jokaiselle
opiskelijalle laaditaan hänen aiempaan osaamiseensa perustuva, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joten
opiskeluajat voivat eri opiskelijoilla olla hyvinkin erilaiset.
Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA) liittyi Saskyyn vuoden 2017 alusta, ja samana vuonna aloitettiin
myös TPAlla lähihoitajakoulutus. Oppilaitoksen lähihoitajakoulutuksessa on tarjolla useita eri osaamisaloja:
ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala sekä vammaistyön osaamisala.
Lähihoitajakoulutuksen siirtyessä Kehräsaareen saadaan TPAn nykyisissä koulukiinteistöissä Tampereen
Koulukadulla lisää tilaa muun muassa ohjelmistotekniikalle ja muille suosituille koulutuksille. Saskyn muita
koulutusaloja Tampereella ovat ravitsemisala, puhdistuspalveluala, leipuri-kondiittorien koulutus, liiketalous
sekä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus. Oppilaitoksessa oli sen fuusioituessa Saskyyn hieman
alle 200 opiskelijaa, nyt opiskelijoita on noin 400. Opiskelijamäärä on kasvanut tasaisesti, ja kasvua rajoittaneiden tilahaasteiden ratkaisuista laajentaminen Kehräsaareen on yksi onnistunut esimerkki.
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