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Hämeenkyrön kansalaisopiston järjestämislupa siirtyy Saskylle, kunta korottaa pe-
ruspääomaansa Saskyssa 
 
 
Hämeenkyrön kunnan kunnanvaltuusto on 1.11.2021 kokouksessaan päättänyt, että kunta hakee kan-
salaisopiston järjestämisluvan peruuttamista opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Päätöksen ehtona on, 
että ko. järjestämislupa myönnetään SASKY koulutuskuntayhtymälle (Saskylle). Samassa kokouk-
sessa valtuusto hyväksyi myös 1.500.000 euron korotuksen Saskyn peruspääomaan. Korotus kohden-
tuu Saskyn Osaran maaseutuopetusyksikön oppimisympäristöjen kehittämiseen. 
 
Kansalaisopiston järjestämisluvan siirtoa käsiteltiin Hämeenkyrön kunnan sivistyslautakunnan kokouksessa 
7.10.2021, jolloin tehtiin päätös esittää siirtoa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Asiaa on käsitelty 
aiemmin mm. kunnanhallituksessa ja tehty selvitystyötä tarkemmilla neuvotteluilla Saskyn ja Hämeenkyrön 
kunnan välillä. Tärkeänä perusteena järjestämisluvan siirron hakemisessa on ollut se, että Hämeenkyrön kunta 
on yksi Saskyn jäsenkunnista ja se pystyy jatkossakin vaikuttamaan yhtymän toimintaan ja päätöksentekoon. 
Lisäksi Saskylla on Hämeenkyrössä kiinteistöjä, joiden käyttämistä opiston tarpeisiin voidaan neuvotella. Ta-
voitteeksi toiminnan aloittamisajankohdaksi uusilla järjestelyillä on asetettu 1.8.2022. 
 
Kevään 2021 aikana kansalaisopiston henkilöstö on ollut rajatun yt-neuvottelun piirissä. Neuvotteluissa on 
käsitelty ja hyväksytty toiminnan ja henkilöstön siirtyminen ns. vanhoina työntekijöinä Saskyn palvelukseen. 
Henkilöstölle tullaan järjestämään infotilaisuus, jossa näitä asioita käsitellään tarkemmin. Sasky tekee päätök-
sen järjestämisluvan muutoksen hakemisesta yhtymähallituksen kokouksessa 25.11.2021. 
 
Vapaan sivistystyön roolina on vahvistaa kuntalaisten elinikäistä oppimista, lisätä monipuolista osaamista sekä 
tukea entistä vahvemmin muuta koulutuskenttää. Järjestämisluvan siirtämisellä Saskylle turvataan jatkossakin 
vapaan sivistystyön tarjonta paikallisesti. Nykyiseen järjestämistapaan verrattuna Saskyllä on isompana orga-
nisaationa paremmat resurssit toiminnan ja kurssitarjonnan sisällölliseen kehittämiseen. Hallinnon ja tukitoi-
mien yhdistymisellä saadaan myös kustannustehokkuutta aikaiseksi. 
 
Hämeenkyrön kunnanvaltuusto hyväksyi 1.11. kokouksessaan myös Saskyn peruspääoman korottamisen 
1.500.000 eurolla edellyttäen, että korotus kohdentuu Saskyn Osaran maaseutuopetusyksikön investointeihin 
siten, että peruspääomakorotus on 50 % kokonaisinvestoinneista. Korotus suoritetaan vuosien 2021-2023 ai-
kana. Neuvotteluja Osaran maaseutuopetusyksikön kiinteistökannan peruskorjaamisesta / uudisrakentami-
sesta on käyty Hämeenkyrön kunnan ja Saskyn välillä aktiivisesti vuodesta 2018 lähtien. 
 
Peruspääoman korotus ei vaikuta Hämeenkyrön äänivaltaan Saskyssa, Hämeenkyrön kunnalla on yhtymäko-
kouksessa yhdeksän ääntä. Saskyn toimintatapaan on kuulunut, että suurten rakennusinvestointien toteutuk-
sen edellytyksenä on ollut, että jäsenkunta osallistuu investointiin oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Näin 
on aiemmin toimittu esim. Ikaalisissa, Sastamalassa ja Kokemäellä. 
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