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Sasky investoi vuonna 2022 lähes 10 miljoonalla eurolla 
 
 
SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) yhtymäkokous on 25.11.2021 kokouksessaan hyväksynyt ta-
lousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Talousarvio vuodelle 2022 on laa-
dittu maltillisesti varovaisuusperiaatetta noudattaen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on laskettu 
vuoden 2022 osalta noudattaen vuoden 2021 rahoituksen tasoa ilman lisärahoituspäätöksiä. Talous-
arviossa toimintatuotot ovat noin 42 M€ ja investointiosuus noin 9,7 M€.  
 
Saskyn talousarviossa vuoden 2022 tilikauden alijäämä on yhtymähallituksen linjaama 1,5 M€. Talousarviossa 
ammatillisen koulutuksen valtionosuus perustuu vuodelle 2022 vahvistettavaan opiskelijavuosien tavoitemää-
rään, josta ei kuitenkaan ole vielä tarkkaa tietoa. Järjestämisluvan mukainen vähimmäismäärä on 3324 opis-
kelijavuotta. Talousarvio vuodelle 2022 on ammatillisen koulutuksen osalta laskettu opiskelijavuosimäärällä    
3785. Yleissivistävän koulutuksen valtionosuusrahoitus on laskettu alustavan valtion talousarvioehdotuksen 
2022 mukaisilla tiedoilla. 
 
Vuoden 2022 talousarviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia lisärahoituspäätöksiä, joita Saskylle on vuonna 
2021 tähän mennessä myönnetty yhteensä n. 1,9 M€. Nettoinvestointien osuus talousarviossa on yhteensä 
noin 9,7 M€. Investointien myötä Sasky panostaa vahvasti uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen yhdessä 
jäsenkuntiensa kanssa.  
 
Kokemäen kaupunki on korottanut peruspääomaansa 150 000 € Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Koke-
mäen yksikön uuden navetan toteuttamiseen. Kokemäen kaupunki teki päätöksen Saskyn peruspääoman ko-
rottamisesta 350 000 €:lla jo 2019, korotus suoritetaan tasaerissä vuosina 2021-2025. 
 
Saskyn vuoden 2022 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyy yhteensä noin 4 M€ rakentamisen inves-
tointisuunnitelma Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten osalta. Hämeenkyrön kunnan kanssa on neuvoteltu kun-
nan osallistumisesta Ammatti-instituutti Osaran yksikön investointien rahoittamiseen peruspääomaa nosta-
malla. Alustava summa on 1,5 M€, joka maksettaisiin vuosien 2021-2023 aikana. Hämeenkyrön kunta on kä-
sitellyt peruspääoman korotusesitystä marraskuun aikana omissa päätöksentekoelimissään. 
 
Sasky on käynyt Sastamalan kaupungin kanssa neuvotteluja kaupungin peruspääoman korottamisesta 1,7 
M€:lla uusien oppimisympäristöjen rakentamiseksi Vammalan ammattikoululle. Suunnitteilla on tilat, joihin siir-
tyisivät Saskyn Sastamalan oppilaitosten kivi- ja ympäristörakentamisen, rakennusalan, puuteollisuusalan, la-
vasterakentamisen ja kiinteistöpalvelualan koulutukset. Tällä hetkellä osa em. aloista toimii vuokratiloissa eril-
lään Vammalan ammattikoulun kampusalueelta ja osa oppimisympäristöistä on vanhentunutta esim. talotek-
niikan osalta. Uuden rakennuksen kokonaiskustannusarvio on 5 M€. Hankkeen toteutuminen edellyttää Sas-
tamalan kaupungin peruspääoman korotusta. Sastamalan kaupunki käsittelee asiaa kaupunginhallituksessa 
ja -valtuustossa marras-joulukuun aikana. 
 
Sasky hankki syksyllä 2020 Tampereella sijaitsevan Haapasen huvilan opetuskäyttöön sekä Saskyn yhteisten 
palveluiden ja hallinnon tarpeisiin. Tiloja on remontoitu aktiivisesti vuoden 2021 aikana ja ensikertaiseen ka-
lustamiseen on varattu vuodelle 2022 yhteensä 200 000 €. 
 
Talousarvion toiminnallisiin tavoitteisiin on kirjattu mm. osaamisen hankkiminen ja täydentäminen työelämä-
lähtöisesti, ajantasaisiin ja monipuolisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöihin panostaminen, yhteistyö 
sidosryhmien välillä sekä yhdessä kehittyminen. 
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