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Saskyyn hyvin hakijoita yhteishaussa
SASKY koulutuskuntayhtymän (Saskyn) koulutustarjonta kiinnosti hakijoita yhteishaussa.
Saskyn oppilaitosten ammatilliseen koulutukseen oli hakijoita kaikkiaan 2460 (aloituspaikkoja 1330) ja Saskyn lukioihin yhteensä 210 (aloituspaikkoja 128).
Tampereen palvelualan ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan koulutus oli edelleen hyvin suosittua, ensisijaisia hakijoita oli kaikkiaan 2,81 hakijaa / aloituspaikka. Suurin kasvu hakijamäärissä
viime vuoteen verrattuna oli lähihoitajien koulutuksessa, jossa hakijamäärä viime vuoteen nähden
kasvoi kaikkiaan 69 %.
Mäntän seudun koulutuskeskuksessa kone- ja tuotantotekniikan koulutusten vetovoimaisuus on säilynyt hyvällä tasolla. Alan vetovoimaisuuteen alueella ovat osaltaan vaikuttaneet alan yritysten aktiivisuus sekä oppilaitoksen hyvin hoidetut työelämäyhteydet.
Luoteis-Pirkanmaan oppilaitoksissa yhteishaussa suosituimpia linjoja olivat Ammatti-instituutti Iisakin sähkö- ja automaatioala sekä talotekniikka. Ko. alueen oppilaitoksista Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen ja Osaran maaseutuopetusyksikköön opiskelijat hakevat suurimmaksi osaksi
jatkuvassa haussa. Suosituimpia aloja jatkuvassa haussa ovat tähän mennessä olleet asesepäntyö
ja kitaranrakennus.
Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa yhteishaun vetovoima oli hyvä. Suosituimpia aloja olivat maatalous ja liiketoiminta. Jatkuvassa haussa vetovoimaisin ala on tieto- ja viestintätekniikka.
Sastamalan oppilaitoksissa yhteishaun suosituin linja oli Vammalan ammattikoulun sähkö- ja automaatioala.
Jatkuvan haun kautta hakeutuneiden aikuisten opiskelijoiden määrä on ollut yleisestikin edelleen
kasvussa. Vuoden 2020 hakijoista peräti 62 % haki Saskyyn jatkuvan haun kautta. Vuoden 2021
alusta lähtien on tähän mennessä tullut jatkuvassa haussa Saskyn ammatilliseen koulutukseen jo
lähes 1300 hakemusta. Saskyssä on useita aloja, joilla jatkuva haku on pääasiallinen hakumuoto.
Näitä aloja ovat esimerkiksi lentokoneasennus, taideteollisuusala, sosiaali- ja terveysala, puutarhaala sekä luonto- ja ympäristöala. Myös 1.3.2021 alkanut työllisyyden kuntakokeilu lisää jatkuvan
haun kautta tulevien hakijoiden määrää. Jatkuvassa haussa Saskyn koulutuksiin voi hakea ympäri
vuoden.
Saskyn lukioihin (Ikaalisten lukio ja Ruoveden lukio) riitti hyvin hakijoita. Ruovedellä ensisijaisia hakijoita oli 39. Ruoveden lukion erikoislinjoista suosituin oli eläinlääketieteellinen linja, johon ensisijaisia hakijoita oli 21. Ikaalisten lukion ensisijaisten hakijoiden määrä nousi viimevuoden 15:ta hakijasta
38:aan hakijaan.
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