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SASKY koulutuskuntayhtymä

• koulutuskuntayhtymän tehtävä on 
ylläpitää, kehittää ja järjestää 
peruskoulutuksen jälkeen annettavaa 
toisen asteen ammatillista koulutusta 
sekä yleissivistävää koulutusta.

• omistajakunnat ovat Huittinen, 
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, 
Keuruu, Kihniö, Kokemäki, Multia, 
Mänttä-Vilppula, Parkano, Punkalaidun, 
Ruovesi, Sastamala.



Toiminta-alue ja oppilaitokset

• Ammatti-instituutti Iisakki 
(Hämeenkyrö, Osara, Parkano)

• Huittisen ammatti- ja yrittäjäopisto
(Huittinen, Kokemäki)

• Ikaalisten kauppaoppilaitos

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

• Ikaalisten lukio

• Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Petäjä-opisto

• Pirkanmaan aikuislukio

• Ruoveden lukio

• SASKY oppisopimus- ja työelämäpalvelut

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

• Vammalan ammattikoulu

• Ylä-Satakunnan musiikkiopisto



Ammatilliset perustutkinnot Saskyssa

• ajoneuvoala

• elintarvikeala

• hius- ja kauneudenhoitoala

• kone- ja tuotantotekniikanala

• lentokoneasennus

• liiketoiminta

• luonto- ympäristöala

• maatalousala

• matkailuala

• media-ala ja kuvallinen ilmaisu

• puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

• prosessiteollisuus

• puuteollisuus

• puutarha-ala

• rakennusala

• ravintola- ja catering-ala

• sosiaali- ja terveysala

• sähkö- ja automaatioala

• taideteollisuusala

• talotekniikka

• tieto- ja tietoliikennetekniikka

• tieto- ja viestintätekniikka



Muu koulutus Saskyssa

Perustutkintojen lisäksi 

Saskyn koulutustarjontaan 

kuuluvat ammattitutkinnot, 

erikoisammattitutkinnot ja 

oppisopimuskoulutus. 



Yleissivistävää koulutusta tarjoavat:

• Ikaalisten lukio

• Pirkanmaan aikuislukio

• Petäjä-opisto (kansalaisopisto)

• Ruoveden lukio

• Ylä-Satakunnan musiikkiopisto



Toiminta-ajatus

SASKY koulutuskuntayhtymä järjestää työelämälähtöistä 
koulutusta, joka tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista 
kasvua yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi.

Laaja-alainen toimintamme edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä 
sekä yhteisöllistä hyvinvointia.



Visio ja arvot

Visio

SASKY koulutuskuntayhtymä on 

uudistuskykyinen, opiskelijoita ja 

henkilöstöä innostava valta-

kunnallinen osaamisen 

edelläkävijä. 

Olemme kansainvälisesti arvostettu 

ja luotettava työelämän kumppani. 

Toimintamme perustuu kestävän 

kehityksen periaatteisiin.

Arvot

• Asiakaslähtöisyys

• Ammatillisuus

• Vastuullisuus



Saskyn
organisaatio-
kaavio



Sasky lukuina

• opiskelijoita n. 7400

• ammatillinen koulutus 3300 
opiskelijatyövuotta 

• lukio 200 opiskelijaa

• musiikkiopisto 380 opiskelijaa

• Petäjä-opisto 2600 opiskelijaa

• henkilöstöä n. 550, josta 
opettajia 68,1 %

• Toimintatuotot n. 40 milj. €

• Kiinteistöjä 120.000 m2, 
yli 100 eri kiinteistöä


