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Sasky investoi oppimisympäristöihin vahvasti myös vuonna 2023  

 
SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) yhtymähallitus on 27.10.2022 kokouksessaan päättänyt esittää 
yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy ehdotetun talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman 
vuosille 2024-2025. Talousarviossa ammatillisen koulutuksen rahoitus on laskettu vuoden 2023 osalta 
noudattaen vuoden 2022 rahoituksen tasoa ilman lisärahoituspäätöksiä. Talousarviossa toimintatuotot 
ovat noin 44 M€ ja investointiosuus noin 9,2 M€ ja tulevan tilikauden alijäämä on 1,5 M€. Talousarvio on 
laadittu varovaisuusperiaatetta noudattaen. 
 
Ammatillisen koulutuksen valtionosuus perustuu vuodelle 2023 vahvistettavaan opiskelijavuosien 
tavoitemäärään, joka kuitenkin tarkentuu vasta loppuvuodesta. Talousarvio vuodelle 2023 on 
ammatillisen koulutuksen osalta laskettu opiskelijavuosimäärällä 3849. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
laskennallinen arvoitu ylitys vuodelle 2022 on Saskyn osalta 390 opiskelijavuotta. Yleissivistävän 
koulutuksen valtionosuusrahoitus on laskettu alustavan valtion talousarvioehdotuksen 2023 mukaisilla 
tiedoilla. 
 
Kokemäen kaupunki korottaa vuonna 2023 peruspääomaansa Saskyssa n. 0,2 M€:lla Huittisten 
ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikön uuden navetan toteuttamiseen, tilat on otettu käyttöön v. 
2022. Päätös peruspääoman korottamisesta yhteensä 0,35 M€:lla tehtiin jo vuonna 2019, korotus 
suoritetaan tasaerissä vuosina 2021-2025. Talousarviossa on varattu investointiosuutta Kokemäellä 
myös uusien opetustilojen rakentamiseen vanhan puutarhahallin tilalle. Tämän investoinnin osalta on 
myös käyty neuvotteluja Kokemäen kaupungin kanssa peruspääoman lisäkorotuksesta. 
 
Hämeenkyrön kunta osallistuu Ammatti-instituutti Iisakin Osaran yksikön investointien rahoittamiseen 
korottamalla peruspääomaansa Saskyssa 0,5 M€:lla vuonna 2023. Vuonna 2023 Osaran suurin 
investointi on uuden opiskelija-asuntolan rakentamisen loppuun saattaminen. Lisäksi tulevalle vuodelle 
on varattu resursseja tulevan luonto- ja ympäristötalon suunnitteluun ja toteutukseen. 
 
Tampereella sijaitsevan Haapasen huvilan tiloja on remontoitu vuosien 2021-2022 aktiivisesti 
opetuskäyttöön sekä Saskyn yhteisten palveluiden ja hallinnon tarpeisiin. Vuodelle 2023 on rakennuksen 
ulkopuolen rappaukseen sekä pihan ennallistamiseen varattu yhteensä 0,4 M€. Keväällä 2022 
Tampereen kaupungilta hankitun Ylioppilastalon korjaukseen on vuoden 2023 talousarviossa varattu 
vajaa 1 M€. 
 
Sastamalan kaupunki korotti v. 2022 peruspääomaansa Vammalan ammattikoulun 
uudisrakennushankkeen toteuttamiseksi. Rakennustyöt jatkuvat vuonna 2023 ja Saskyn talousarviossa 
ko. investointiin on tulevalle vuodelle varattu n. 3 M€.  
 
Hämeenkyrön kansalaisopisto fuusioituu Saskyyn 1.1.2023. Kansalaisopiston toiminta osana Saskyn 
Petäjä-opistoa on alkanut jo elokuussa 2022. 
 
Lisätietoja:  
Antti Lahti, kuntayhtymäjohtaja, puh. 050 340 6221, antti.lahti@sasky.fi 
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