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Saskylle myönnetty Erasmus+ akkreditointi kansainväliseen toimintaan 
 
 
Opetushallitus on myöntänyt Erasmus+ akkreditoinnit sekä SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) 
ammatilliselle että yleissivistävälle koulutukselle EU-ohjelmakaudelle vuosiksi 2021-2027. Ammatilli-
sen koulutuksen puolella Saskylle myönnettiin akkreditointi jo edelliselle kaudelle (2015-2020), mutta 
tämä oli ensimmäinen kerta, kun sitä sai hakea myös yleissivistävään koulutukseen. 
 
Erasmus+ Akkreditointi on kansainvälisyystoiminnan laatusertifikaatti, joka turvaa takuurahoituksen liikkuvuu-
teen seuraavalle EU-ohjelmakaudelle (2021-2027). Akkreditointi antaa mahdollisuuden kansainvälisyystoimin-
nan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja myös edellyttää sitä koulutuksenjärjestäjältä. Päätöksen mukana ol-
leessa arviointipalautteessa Sasky sai vuolaita kehuja mm. vahvasta kansainvälisestä kokemuksesta sekä 
voimakkaasta tahtotilasta kehittää koulutuksen kansainvälisyyttä. 
 
Saskyn ammatilliselle koulutukselle oli myönnetty akkreditointi jo edellisellä ohjelmakaudella (2015-2020), nyt 
se on siis myönnetty myös Saskyn yleissivistävälle koulutukselle. Normaalisti yleissivistävän koulutuksen 
osalta kansainvälisyydessä toiminta on koulukohtaista – nyt myönnetyn akkreditoinnin myötä Saskyn lukiot 
(Ikaalisten lukio ja Ruoveden lukio) ja Saskyn Ylä-Satakunnan musiikkiopisto voivat muodostaa liikkuvuuskon-
sortion, joka auttaa kv-toiminnan yhteistä kehittämistä ja suunnittelua myös yleissivistävän koulutuksen puo-
lella. Ammatillisessa koulutuksessa Saskyssa on näin jo tehtykin. Kun kv-toiminta on yleissivistävän koulutuk-
sen puolella alkanut vakiintumaan, on jatkossa tarkoitus laajentaa yhteistyötä esim. yläkoulujen kanssa niillä 
paikkakunnilla, joissa Saskyn lukiot sijaitsevat. Yleissivistävälle koulutukselle ei Saskyn toiminta-alueelle ole 
myönnetty kovinkaan monta akkreditointia, myös Saskyn yleissivistävän koulutuksen sisäinen yhteistyö kan-
sainvälisyysasioissa on valtakunnankin tasolla harvinaista, enimmäkseen yleissivistävän koulutuksen kansain-
välisyys on koulukohtaista toimintaa.  
 
Koska Saskylle on nyt myönnetty akkreditointi sekä ammatilliselle että yleissivistävälle koulutukselle kansain-
välisyystoiminnan mahdollisuudet ovat jatkossa entistä laajemmat. Molempien yksiköiden kansainvälisyystoi-
mintaa Sasky-tasolla koordinoi sama taho, mikä on valtakunnan mittakaavassa poikkeuksellista. Se antaa 
myös hienot mahdollisuudet yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen ja yleissivistävän koulutuksen välillä.  
 
Saskyn kansainvälisyyssuunnitelmassa tavoitteina ovat mm. yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja yleissivis-
tävän koulutuksen välillä, toiminnan monipuolistaminen (esim. kotikansainvälisyyden lisääminen), kv-osaami-
sen näkyväksi tekeminen, opiskelijoiden motivoiminen kielten opiskeluun, digitaalisen kv-yhteistyön kehittämi-
nen, erilaiset mahdollisuudet erilaisille opiskelijoille sekä henkilöstön kv-osaamisen kehittäminen.  
 
Monipuolinen ja tavoitteellinen kansainvälisyystoiminta antaa opiskelijoille hyviä valmiuksia jatko-opintoja ja 
tulevaisuuden työelämää ajatellen. Alueen elinkeinoelämälle kansainväliset osaajat ovat tärkeä voimavara.  
Lisäksi sujuva ja vakiintunut kansainvälisyystoiminta on hyvä vetovoimatekijä opiskelijarekrytoinnissa. 
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