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Sasky suosittu yhteishaussa
SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) vetovoima yhteishaussa kasvoi kaikilla koulutusaloilla erityisesti Tampereella. Myös tekniikan alojen suosio on Saskyssa edelleen hyvä, esimerkiksi Mäntän seudun koulutuskeskuksessa kone- ja tuotantotekniikan ensisijaisten hakijoiden määrässä oli huomattavaa kasvua vuoteen 2019 verrattuna.
Tampereen palvelualan ammattiopistossa ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi yli 26 % verrattuna
vuoteen 2019. Erityisen suosittu on tieto- ja viestintätekniikan pelialalle painottuva linja, jossa hakijamäärä kasvoi edellisvuodesta jopa 38 %. Myös Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston tieto- ja viestintätekniikan koulutus on kasvattanut suosiotaan. Lisäksi maatalousalan perustutkinnon ensisijaisten hakijoiden määrä oli kaksinkertainen aloituspaikkoihin nähden.
Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on kone- ja tuotantotekniikan, metallialan vetovoimaisuus kasvanut yhteishaussa huomattavasti vuonna 2019 ensisijaisia hakijoita oli 8 sen ollessa nyt 21. Sama
suunta on myös Sastamalan oppilaitosten osalta. Alueen yritysten kanssa tehty yhteistyö on tuottanut hyvää tulosta. Muita erinomaisia hakutuloksia saatiin sähkö- ja automaatio-, rakennus- ja autoaloille. Luoteis-Pirkanmaa oppilaitosten uusi koulutusavaus ensi syksylle on talotekniikan perustutkinto, joka sekin on saamassa ensisijaisista hakijoita täyden aloitusryhmän.
Jatkuvan haun kautta hakeutuneiden aikuisten opiskelijoiden määrä on ollut edelleen kasvussa.
Saskyssä on ammattialoja, joiden opiskelijat hakeutuvat pääsääntöisesti juuri jatkuvan haun kautta.
Näitä aloja ovat esimerkiksi lentokoneasennus, sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneudenhoitoala
ja taideteollisuusala sekä liiketoiminnan koulutuksissa. Iloinen asia on se, että voimme hakijamäärän
tasaisen kasvun vuoksi vastata työelämän osaajatarpeeseen aiempaa enemmän. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalle toivotaan lisää hakijoita hoitajamitoituksen tuoman osaajatarpeen kattamiseen.
Lisäksi teknologiateollisuus sekä ravintola- ja cateringala tarvitsee lisää osaavaa työvoimaa. Saskyyn voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta.
Saskyn lukioista Ruoveden lukion ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi. Lukion erityislinjat kiinnostavat opiskelijoita melko laajalla alueella. Varsinkin ratsastuslinjan hakijamäärä nousi.
Ikaalisten lukion osalta Sasky odottaa uusien tilojen tuomien mahdollisuuksien myötä hakijamäärän
kasvua vuoden 2021 yhteishakuun. Ensi syksynä Ikaalisissa on tarkoitus aloittaa arkkitehtuuriin
suuntaava lukiolinja yhteistyössä mm. graafisen suunnittelun ja mallirakentamisen kanssa. Suunnitteilla on yhteisiä opintoja myös muiden ammatillisen koulutuksen alojen kanssa. Ikaalisten lukioon
hakeneiden joukossa Ikaalisten ulkopuolelta hakeneiden määrä on suurempi kuin aiemmin. Molemmissa Saskyn lukioissa on vielä tilaa uusille opiskelijoille.
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