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Sasky investoi 5 miljoonaa euroa vuonna 2021
SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) yhtymäkokous on 26.11.2020 kokouksessaan hyväksynyt talousarvioin vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2023. Talousarvio vuodelle 2021 on laadittu maltillisesti varovaisuusperiaatetta noudattaen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on laskettu
vuoden 2021 osalta noudattaen vuoden 2020 rahoituksen tasoa ilman lisärahoituspäätöksiä, harkinnanvaraista rahoitusta sekä strategiarahoitusta. Talousarviossa toimintatuotot ovat noin 41 M€ ja investointiosuus vajaa 5 M€.
Saskyn talousarviossa vuoden 2021 tilikauden alijäämä on yhtymähallituksen linjaama 1 M€. Talousarviossa
ammatillisen koulutuksen valtionosuus perustuu vuodelle 2021 vahvistettavaan opiskelijavuosien tavoitemäärään, josta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa. Tavoitteellinen ja vahvistettu opiskelijavuosimäärä vuodelle
2020 on 3815. Talousarvio vuodelle 2021 on laskettu opiskelijavuosimäärällä 3710.
Vuoden 2021 talousarviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia lisärahoituspäätöksiä tai harkinnanvaraista
rahoitusta eikä strategiarahoitusta, joita Saskylle on vuonna 2020 tähän mennessä myönnetty yhteensä 4,3
M€. Nettoinvestointien osuus talousarviossa on yhteensä noin 5 M€. Investointien myötä Sasky panostaa vahvasti uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen yhdessä jäsenkuntiensa kanssa.
Vammalan ammattikoulun sähköosaston uudisosan investointiin on varattu vuoden 2021 talousarviosta
800 000 €, lisäksi Sastamalan kaupunki korottaa ko. hanketta silmällä pitäen peruspääomaansa Saskyssa
400 000 €.
Kokemäen kaupunki on korottanut peruspääomaansa 350 000 € Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikön opetusnavettarakennukseen, Saskyn talousarviossa tähän investointiin on lisäksi varattu 1 M€.
Sasky hankki syksyllä 2020 Tampereella sijaitsevan Haapasen huvilan opetuskäyttöön sekä Saskyn yhteisten
palveluiden ja hallinnon tarpeisiin. Tilojen remontointiin on varattu vuodelle 2021 1,2 M€.
Suunnitelmissa on myös lähteä kehittämään Osaran maaseutuopetusyksikön opetusympäristöjä yhdessä Hämeenkyrön kunnan kanssa niin, että kunta korottaisi peruspääomaansa seuraavan kolmen vuoden aikana
yhteensä 1,5 M€ (0,5 M€/vuosi) ja vastaavasti Sasky investoisi kehittämiseen 1,5 M€ seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä suunnitelma vaatii vielä toteutuakseen Hämeenkyrön kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset.
Talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu mm. uudistuneen ammatillisen koulutuksen toimeenpanon
jatkaminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, alueen elinkeinoelämän koulutustarpeisiin vastaaminen ja vahva
aluekehitystyö.
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