
Taitaja-
kilpailutoiminta 
ammatillisessa 
koulutuksessa



Skills Finland ry

• Vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen yhdistys

• Tavoitteena suomalaisen ammattikoulutuksen ja 
ammattiosaamisen kehittäminen (vetovoima ja 
laatu) ammattitaitokilpailujen sekä valmennus- ja 
koulutustoiminnan avulla

• Taustatahoina ja jäseninä

• opetus- ja kulttuuriministeriö
• Opetushallitus
• koulutuksen järjestäjät
• keskeiset työmarkkinajärjestöt
• opettaja- ja opiskelijajärjestöt
• suuri joukko yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä

Lue lisää: www.skillsfinland.fi

http://www.skillsfinland.fi/


Kansalliset ammattitaitokilpailut

Taitaja 
• SM-kilpailu ammattikoulutuksen opiskelijoille 

(kilpailuvuonna 21 vuotta täyttäville tai nuoremmille)
• tavoitteena ammatillisen koulutuksen laadun, 

vetovoiman ja arvostuksen parantaminen

TaitajaPLUS
• SM-kilpailu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille (ei 

yläikärajaa)
• tavoitteena tehdä erityisopiskelijoiden osaaminen 

näkyväksi ja tukea heidän työllistymistään

Taitaja9
• 7.–9.-luokkalaisten kilpailu kädentaidoissa
• tavoitteena tukea ja auttaa nuoria uran valinnassa



WorldSkills
• ammattitaidon MM-kilpailut (alle 23-vuotialle)
• tavoitteena lisätä kansainvälistä yhteistyötä,  

benchmarkata suomalaisten osaamista 
maailmanlaajuisesti ja oppia muilta mailta

EuroSkills
• ammattitaidon EM-kilpailut (18 - 25 -vuotiaille)
• tavoitteena edistää eurooppalaista yhteistyötä sekä 

opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta EU:ssa

Abilympics
• erityistä tukea tarvitsevien kilpailut (alaikäraja 15 vuotta, 

ei yläikärajaa)
• tavoitteena lisätä erityisopetuksen ja arvostusta

Kansainväliset ammattitaitokilpailut



 

LaaLaa 

4. Laadulla maailman osaavimmaksi kansaksi 

3. Voimaa ja vaikuttavuutta yhteistyöllä 

2. Kestävä taloudellinen pohja edellytyksenä pitkäjänteislle toiminnalle 

1. Kilpailutoiminnasta poweria  

Kansalliset kilpailut 

Kansainväliset kilpailut 

Huippuosaajien valmennus 

Viestintä 

Asiantuntijoiden koulutus 
RAHOITUS

KUMPPA-
NUUDET

ORGANI-
SAATIO,  
HALLINTO

Skills Finland 2020 -strategia



Ammattitaitokilpailut = 
ammattiosaamisen näyteikkuna

Ammattikoulutus, ammatti-
osaaminen ja ammatit esille 
⇒vetovoimaa ammatilliseen 

koulutukseen
⇒arvostusta ammattiosaamiselle

Uudistukset näkyviksi

• yksilölliset opintopolut
• monipuoliset oppimisympäristöt
• tulevaisuuden osaamistarpeet
• innovaatiot
• koulutuksen ja työelämän tiivis 

yhteistyö / kumppanuus
• yrittäjyys
• kestävä kehitys
• työkyky ja työturvallisuus
• kansainvälisyys

• osaamisperusteisuus, 
asiakaslähtöisyys, tuloksellisuus, 
vaikuttavuus, laatu



Ammattitaitokilpailut ja niihin 
valmistautuminen/valmentautuminen = 
tuotekehitystiimi, ammatillisen koulutuksen kehittäjä

Ideana uuden kehittäminen, 
tuotteistaminen/mallintaminen ja 
hyödyntäminen kaikessa 
ammattikoulutuksessa

http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://images.china.cn/attachement/jpg/site1007/20081014/001109b42f730a5e388704.jpg&imgrefurl=http://www.fmsuomi.com/forum/viewtopic.php?f=77&t=7610&start=0&usg=__RdquPXKtQVHhwrzQEU5j3vfNAoQ=&h=300&w=450&sz=28&hl=fi&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=IV5cKIz3tlNG0M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=aamuruuhka&hl=fi&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http://images.china.cn/attachement/jpg/site1007/20081014/001109b42f730a5e388704.jpg&imgrefurl=http://www.fmsuomi.com/forum/viewtopic.php?f=77&t=7610&start=0&usg=__RdquPXKtQVHhwrzQEU5j3vfNAoQ=&h=300&w=450&sz=28&hl=fi&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=IV5cKIz3tlNG0M:&tbnh=85&tbnw=127&prev=/images?q=aamuruuhka&hl=fi&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1


Ammattitaitokilpailut ja niihin 
valmistautuminen = kaikille 
mahdollisuus yrittää / näyttää 
parhaansa + poweria oppimiseen

• lahjakkuuden tunnistaminen ja tukeminen
• huippuosaajan polku => laadukas ja 

yksilöllinen oppiminen => osaamispääoman 
kasvattaminen ja työnantajia kiinnostava 
huippuosaaminen => työllistyminen

• oppimisen paikkoja 
muillekin kuin kilpailuihin
osallistuville



Ammattitaitokilpailut ja niihin 
valmistautuminen = ”opettaja 
liekeissä”

• osaamisen ja ammatti-
taidon kehittyminen

• motivaation ja oman työn 
arvostuksen paraneminen

• rohkeus ajatella toisin => 
uudenlainen pedagoginen
ajattelu => oman työn ja
työyhteisön kehittäminen

• alakohtainen, paikallinen, 
kansallinen ja kansainvälinen 
verkostoituminen

”Opiskelija ei syty, jos 
opettaja ei pala.”

”Innostusta ei voi 
opettaa, mutta sen voi 
tartuttaa.”



Taitaja-kilpailut ja niihin 
valmistautuminen = yhteistyötä ja 
kumppanuutta työelämää varten

”Opiskelija ei syty, jos opettaja ei pala.”

”Innostusta ei voi opettaa, mutta sen voi 
tartuttaa.”



Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt
Yksilöille 
• Henkilökohtainen kehittyminen
• Ammattiylpeyden vahvistuminen
• Kansallinen ja kansainvälinen

verkostoituminen
• Vastavuoroinen oppiminen
• Kontaktit yrityksiin => sijoittuminen 

työelämään

Koulutuksen järjestäjille
• Oman toiminnan kehittäminen
• Henkilöstön osaamisen, ammatti-

taidon, motivaation ja oman työn
arvostuksen paraneminen

• Sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen
• Arvostus, näkyvyys, vetovoima
• Innovaatiot
• Kansainvälistyminen, koulutusvienti

Työnantajille
• Henkilöstön kehittäminen ja osaavan 

henkilöstön rekrytointi
• Kansallinen ja kansainvälinen 

verkostoituminen
• Vuoropuhelu koulutuksen kanssa
• Näkyvyys, markkinointi, vetovoima
• Innovaatiot

Yhteiskunnalle
• Ammattikoulutuksen ja -osaamisen

kehittyminen ja laatu
• Osaavan työvoiman riittävyys,  Suomen 

kilpailukyky
• Koulutuksen ja työelämän yhteistyön 

vahvistuminen
• Kansainvälistyminen
• Innovaatiot





Skills Finland ry – ammattiosaamisen asialla


	Taitaja-kilpailutoiminta ammatillisessa koulutuksessa
	Skills Finland ry
	Kansalliset ammattitaitokilpailut
	Kansainväliset ammattitaitokilpailut
	Dia numero 5
	Ammattitaitokilpailut = ammattiosaamisen näyteikkuna
	Ammattitaitokilpailut ja niihin valmistautuminen/valmentautuminen = tuotekehitystiimi, ammatillisen koulutuksen kehittäjä
	Ammattitaitokilpailut ja niihin valmistautuminen = kaikille mahdollisuus yrittää / näyttää parhaansa + poweria oppimiseen
	Ammattitaitokilpailut ja niihin valmistautuminen = ”opettaja liekeissä”
	Taitaja-kilpailut ja niihin valmistautuminen = yhteistyötä ja kumppanuutta työelämää varten
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Dia numero 13

