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Saskylle 1,24 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoitusta
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen
järjestäjille varainhoitovuoden aikana lisättävästä rahoituksesta. Viimeisimmässä, 30.9.2020
tehdyssä lisäsuoritepäätöksessään ministeriö on myöntänyt SASKY koulutuskuntayhtymälle (Sasky) yhteensä noin 1,24 miljoonaa euroa lisärahoitusta.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä lisärahoituksesta suurin osa myönnettiin Saskyn perusrahoituksen lisäämiseen lisäopiskelijavuosien muodossa. Sasky sai lisää kaikkiaan 105 opiskelijatyövuotta, josta 45 suunnataan lähihoitajakoulutukseen. Loput myönnetystä summasta oli harkinnanvaraista korotusta, joka kohdistuu Saskyssa lentokonealan koulutukseen, lähihoitajien koulutukseen ja koronavirusepidemian aiheuttamien vaikutusten tasaamiseen.
Lisärahoituksesta 100 000 € on harkinnanvaraista korotusta, jota voidaan myöntää erityisen kalliin
koulutuksen toteuttamiseen. Sasky sai tätä rahoitusta Mäntän seudun koulutuskeskuksen lentokoneasentajien koulutukseen. Sasky on investoinut ko. koulutukseen voimakkaasti hankkimalla uutta
ja ajantasaista opetusvälineistöä ja kalustoa, jotta koulutus vastaisi tämän päivän tarpeisiin ja asetuksiin. Viimeisimpänä hankintana on ollut Learjet 35 -lentokone opetuskäyttöön.
Myönnetystä lisärahoituksesta 65 000 € on suunnattu lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. Sasky on
viime vuosina lisännyt lähihoitajakoulutuksen määrää Parkanoon, Ikaalisiin ja Tampereelle. Saskyssa sote-alan koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä terveyspalveluja tuottavien toimijoiden
kanssa. Lisääntyvä lähihoitajakoulutus vaatii oppimisympäristöjen laajentamista siitäkin huolimatta,
että oppiminen tapahtuu ensisijaisesti työpaikoilla. Uusin oppimisympäristö on otettu käyttöön syyskuussa 2020 Tampereen Kehräsaaressa, josta on koulutusta varten vuokrattu lisätilaa. Harkinnanvaraista korotusta haettiin oppimisympäristön kalustamiseen, opiskelijarekrytointiin yhdessä yritysten kanssa sekä alan työvoimakoulutusten määrän kasvattamiseksi erityisesti sellaisilla painoalueilla, joilla on eniten työvoimapulaa, kuten ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen.
.
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen Saskylle myönnettiin
420 000 € lisärahoitusta. Kevään poikkeusolot aiheuttivat sen, että opiskelijoiden osaamiseen jäi
aukkoja, joita pitää kuroa kiinni lisäopetuksella sekä henkilökohtaisella ohjauksella. Uusien näyttöpaikkojen hankkiminen ja näyttöjen suunnittelu vaatii myös lisätyötä. Koronatilanteen vuoksi työpaikalla tapahtuva oppiminen keskeytyi useissa tapauksissa ja tämä aiheutti erityisen paljon ongelmia
niille opiskelijoille, jotka suorittavat tutkintonsa kokonaan oppisopimuskoulutuksella. Myös näiden
tilanteiden selvittämiseen käytetään nyt myönnettyä lisäresurssia. Lisätukea käytetään myös yhteisten ja ammatillisten aineiden etäopetuksen aikana tulleen osaamisvajeen paikkaamiseen käytännön
taitojen osalta.
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