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Tampereen kiinnostavimmat hakukohteet 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, jota tavoittelee 150 ensisijaista hakijaa ja 
aloituspaikkoja on 60 (kerroin 250).  
 
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita on 102 ja aloituspaikkoja 
50 (kerroin 2,04).   
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto kiinnosti 239 ensisijaista hakijaa ja aloituspaikkoja on 
150 (kerroin 1,73). 
 
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita on 99 ja aloituspaikkoja 
on 54 (kerroin 1,64).  
 
Hepolamminkadun toimipisteen Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto. Ensisijaisia 
hakijoita on 50 ja aloituspaikkoja on 40 (kerroin 1,25).  
 
Laboratorioalan perustutkinto kiinnosti 48 ensisijaista hakijaa ja aloituspaikkoja on 40 
(kerroin 1,20). 
 
Sammonkadun turvallisuusalan perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita on 45 ja 
aloituspaikkoja 40 (kerroin 1,13).  
 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon ensisijaisia hakijoita on 131 ja aloituspaikkoja 117 
(kerroin 1,12). 
 
Sammonkadun liiketoiminnan perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita on 176 ja 
aloituspaikkoja on 165 (kerroin 1,07). 
 
Ajokinkujan Autoalan perustutkinto, jossa ensisijaisia hakijoita on 88 ja aloituspaikkoja 90 
(kerroin 0,98).  
 
Talotekniikan perustutkinto kiinnosti 30 ensisijaista hakijaa ja aloituspaikkoja on 54 (kerroin 
0,72). 
 

Ympäristökuntien kiinnostavimmat hakukohteet 

Nokialla Kivimiehenkadun toimipisteessä vetovoimaisin oli Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto. Ensisijaisia hakijoita on 81 ja aloituspaikkoja 36 (kerroin 2,25). Myös 
rakennusalan perustutkinto kiinnosti, ensisijaisia hakijoita on 51, kun aloituspaikkoja on 40 
(kerroin 1,28). 
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Nokian Kankaantaankadun toimipisteessä puolestaan suosituin on Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto, johon ensisijaisesti haki 25 hakijaa ja aloituspaikkoja on jaossa 20 (kerroin 
1,25). Toiseksi kiinnostavimman on Logistiikan perustutkinto 43 hakijalla ja aloituspaikkoja 
36 (kerroin 1,19). Liiketoiminnan perustutkinto kiinnosti 23 ensisijaista hakijaa ja 
aloituspaikkoja 25 (kerroin 0,92) 
 
Lempäälässä hakijoita eniten kiinnosti Liiketoiminnan perustutkinto, johon ensisijaisia 
hakijoita on 28 ja aloituspaikkoja jaossa 23 (kerroin 1,22). Toiseksi kiinnostavin on Kasvatus- 
ja ohjausalan perustutkinto 20 hakijalla ja aloituspaikkoja 20 (kerroin 1,00). 
 
Kangasalan toimipisteen suosituin hakukohde on Liiketoiminnan perustutkinto, johon 
ensisijaisia hakijoita on 28 ja aloituspaikkoja 20 (kerroin 1,40). Toiseksi kiinnostavin on 
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, jota ensisijaisesti haki 24 hakijaa ja aloituspaikkoja 
on 20 (kerroin 1,20). Talotekniikan perustutkinto kiinnosti 23 ensisijaista hakijaa ja 
aloituspaikkoja on 20 (kerroin 1,15). 
 
Pirkkalan toimipisteen vetovoimaisin ala on Logistiikan perustutkinto, johon ensisijaisia 
hakijoita on 27 ja aloituspaikkoja jaossa 18 (kerroin 1,50). 
 
Virroilla suosituin hakukohde on Liiketoiminnan perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita on 4 
ja aloituspaikkoja on 18 (kerroin 0,22). Toiseksi suosituin on Autoalan perustutkinto 3 
ensisijaisella hakijalla ja aloituspaikkoja 14. (kerroin 0,21).  
 
Orivedellä vetovoimaisin on Liiketoiminnan perustutkinto, jossa ensisijaisia hakijoita on 10 ja 
aloituspaikkoja on 15 (kerroin 0,64). 
 
Ylöjärvellä Pallotien toimipisteessä suosituin on Autoalan perustutkinto, johon ensisijaisia 
hakijoita on 23 ja aloituspaikkoja on 20 (kerroin 1,15). Toiseksi kiinnostavin on 
Liiketoiminnan perustutkinto 58 ensisijaisella hakijalla ja aloituspaikkoja jaossa on 46 (kerroin 
1,12).  
 
Ylöjärven Metsätien toimipisteessä Kurussa suosituin hakukohde on Metsäalan 
perustutkinto, johon ensisijaisia hakijoita on 19 ja aloituspaikkoja on 32 (kerroin 0,59). 
Logistiikan perustutkinto kiinnosti 10 ensisijaista hakijaa ja aloituspaikkoja on 20 (kerroin 
0,50). 
 
 

 
Yhteishaun hakijamäärien osalta luvut saattavat vielä päivittyä. Käsittelyssä on mm. 
hakijoilta tulleita muutospyyntöjä sekä hakutoiveiden ja harkinnanvaraisuuden osalta saattaa 
tulla vielä muutoksia. 
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