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• Semifinaalijärjestäjä haku    15.9.2018

• Lajiohjausryhmien kokoukset 18.9.2018, Joensuu

• WorldSkills Kazan2019 Experttihaku 21.9.2018

• EuroSkills Budabest 2018  26.-28.9.2018

• Taitaja2019 semifinaali ilmoittautuminen 1.10.-2.11.2018

• Taitaja9 paikalliskilpailu 6.11.2018, peltolan koulutalo

• Taitaja9 aluekilpailu 28.11.2018, juhannuskukkulan koulutalo

• WorldSkills Kazan2019  kilpailijahaku  Syyskuu-Marraskuu/2018

Ajankohtaista



Toistuvat
-

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

I Finalistien ja 
saattajien 

tapaaminen 
Sinapin 

leirikeskus
28.2.2019

Kilpailutoiminnan vuosikello 2018-2019

Kilpailutoiminnan
aloitustilaisuus

11.9.2018
Ravintola TAITO

14.15-16.00

Semifinaali 
ilmoittautuminen 

käynnissä
1.10-2.11.2018

Harjoituksia 
normaaliin  

opetukseen
Liittyen ja

TAITAJA9 paikallis-
ja aluekilpailut

Info/ kannustustilaisuus 
semifinaaleihin lähteville

9.1.2019
8.30-10.30

Peltolan koulutalo

Osallistumista semifinaaleihin 
28.1.-1.2.2019

II Finalisti 
tapaaminen

4.4.2019

III Finalistien ja 
saattajien 

tapaaminen
9.5.2019

Taitaja 2019 finaali
Joensuu

21.5.-23.5.2019
Avajaiset 20.05. 2019



Tavoite, että jokaisella ammatti-alalla on 
nimetty henkilö, johon voidaan olla 
yhteydessä TAITAJA ja TAITAJA9 asioissa.

Ohessa lista Team-vetäjien aloista -

Koulutusaloille 
kilpailutoiminnan 
yhteyshenkilö

hiusala-kauneudenhoito

tekstiili- ja vaatetus

elintarvikeala

yrittäjyys

kotityö- ja puhdistuspalvelu

sähkö- ja automaatio

tieto- ja tietoliikennetekniikka

media, graafinen viestintä

tieto- ja viestintätekniikka

laboratorio ja prosessi

asiakaspalvelu 

liiketalous yhteiset aineet

taloushallinto ja tietotekniikka

handel och data

hotelli-,ravintola ja catering

hotelli-,ravintola ja catering

hotelli-,ravintola ja catering

matkailu

kone ja tuotantotekniikka

talotekniikka

rakennus ja infra

autoala

logistiikka henkilöliikenne

logistiikka tavaraliikenne

Kasvun tukeminen

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Välinehuolto, lääkeala ja suun terveys

Liikunta-ala ja ensihoito



• http://skillsfinland.fi/application/files/1115/3450/1539/AMMATTIosaaja_2018
-2019.pdf

• Semifinaalin järjestäminen tuo alalle näkyvyyttä 

• Kilpailunäytös avoimiin oviin

• Harjoituskilpailu messuille ja yleisötapahtumiin

• Julkisuutta ja lehtijuttuja harjoittelun aikana ja kilpailun jälkeen. Kannattaa 
sopia järjestelyt etukäteen.

• Kilpailutilanteet esittelevät ammatin suorittamista käytännössä, joista on 
helppo tehdä esittelyvideoita ym. päivityksiä sosiaaliseen mediaan.

Taitaja toiminta osa paikallista alan 
markkinointia

http://skillsfinland.fi/application/files/1115/3450/1539/AMMATTIosaaja_2018-2019.pdf


• Taitaja9 on hyväntuulinen ja reipas kädentaitokilpailu, joka tempaa 
mukaansa niin 7.–9.-luokkalaiset kilpailijat kuin 
kannustusjoukotkin. Vauhdikas tapahtuma on hauska tapa 
tutustua eri ammattialoihin. Kisalla halutaan innostavalla tavalla 
nostaa kädentaitoa vaativien alojen, erityisesti tekniikan, 
tekstiilityön ja kotitalouden, tuntemusta. 

• Samalla pyritään kasvattamaan ammatillisen koulutuksen 
vetovoimaa sekä tehostamaan paikallista yhteistyötä 
peruskoulujen, ammattioppilaitosten ja yritysten välillä.

• Taitaja9 toiminta on keino kohdata nuoret ja esitellä heille omaa 
ammattialaansa.

TAITAJA9 TUTUSTUTTAA AMMATTEIHIN



• Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelijan on mahdollista valita 
myös valinnainen tutkinnon osa Huippuosaajana toimiminen 15 
osp, jonka osaamisen näyttö annetaan kilpailuissa tai kilpailuihin 
valmentautumisessa.

• Tutkinnon osan keskeisenä tavoitteena on työskennellä vastuullisesti 
ja itsenäisesti alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä

• Osallistuminen Taitaja-kilpailujen semifinaaliin on huippuosaajapolun 
tärkeä tavoite. Taitaja-finaaliin pääsy ja siellä Suomen mestaruudesta 
kilpaileminen kruunaavat tämän polun opinnot. 

HUIPPUOSAAJA



• arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään

• työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä

• huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset

• toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset kaikille 



• Koska tutkinnon perusteiden osaamisvaatimukset ovat hyvin 
yleiset voivat kunkin alan opettajat suunnitella ammatillisen 
sisällön tilanteen mukaan!

• Missä vaiheessa opintoja? Voiko jakaa useammalle ”talvelle”?

• Koululla vai työpaikalla?

• Onko aina osallistuttava kilpailuihin?

• Arviointi?

• Mitä aikaisemmin valittuja opintoja poistetaan HOKSista?

Soveltaminen tutkinnon suorittamiseen



• Kun opiskelija on alkanut valmentautua TAITAJA ym. kilpailuihin 
hänelle merkitään Huippuosaajana toimiminen tutkinnonosa 
Wilmaan.

• Samalla päätetään mikä tutkinnonosa korvataan em. 
tutkinnonosalla. Näin opiskelijalle ei tule ”ylimääräisiä” opintoja 
kilpailutoimintaan osallistumisesta.

• Opettaja suunnittelee henkilökohtaisen suunnitelman tutkinnonosan 
suorittamiseksi ja aikatauluttaa sen. Sekä määrittelee, kuinka 
opiskelija suorittaa osaamisen näytön.

• Jos alalla on useita tutkinnonosan suorittajia, tehdään kurssi. Jolloin 
yhdelle/(useille) opettajille saadaan ko. kurssin opettamisesta 
opetustunteja.

Tärkeää!



• Huippuosaamisen pedagogiikka kehittää vahvasti sekä opiskelijan 
että opettajan henkisiä ominaisuuksia ja persoonallisuutta. 
Opettaja käy läpi ja reflektoi samoja asioita itsessään, mitä hän 
opettaa ja harjoittaa opiskelijoiden kanssa. 

• Huippuosaamiseen valmentautuminen on kasvuprosessi, joka 
lisää itsetuntemusta, voimistaa omia vahvuuksia ja luo rohkeutta 
kohdata omia kasvuun liittyviä haasteita. 

• Tuloksena opiskelijalle syntyy sisäiseen motivaatioon kuuluva halu 
tehdä asioita niiden itsensä vuoksi ja kiinnostus haastavien 
tehtävien tekemiseen. 

Mitä hyötyä opettajalle on Huippuosaamisen polusta



• Ben Furman kertoo:

Tennisopettaja tarkkaili minua, jos jokin meni pieleen, hän ei sanonut mitään. 
Sitten kun meni hyvin, hän kysyi: ”Miten sä nyt noin hyvin onnistuit?” Se oli hyvä 
metodi.

Aloin ajatella, että onpa tämä tennis fantastinen laji.

Lyhytkestoisesta henkilökohtaisesta Taitaja 
valmentamisesta kohti Huippuosaaja tutkinnonosan 
(15osp) suorittamiseen.

Vahvuuksien löytäminen
– opi oppimaan sisäisen valmentajasi avulla



• Tuskin kukaan haluaisi sellaista valmentajaa, joka aina epäonnistumisen hetkellä 
sanoo: ”No, mitä sinä taas menit munaamaan! Olet todella surkea.” Silti meillä 
monella on juuri tällainen sisäinen valmentaja, ääni, joka moittii meitä pään 
sisällä. Itsensä sättiminen ja arvostelu vievät energiaa, mutta eivät kehitä. Moittiva 
ja arvosteleva sisäinen valmentaja saa aikaan lähinnä masennusta, harmitusta ja 
syyllisyyttä. 

• Koska sisäinen ääni joka tapauksessa puhuu, kannattaa kiinnittää huomiota 
siihen, onko se kannustava vai masentava. 

• Se, millainen sisäinen valmentajasi on, vaikuttaa myös siihen, miten ja millaisena 
ajattelet muiden näkevän sinut.

Käymällä keskusteluja sisäisen valmentajan eli itsensä kanssa voi 
valmentaa ja motivoida itseään silloinkin, kun ulkoista valmentajaa ei ole 
saatavilla.



• Asioita on totuttu ajattelemaan vikojen kautta. Opiskelija voi hämmentyä, kun 
häneltä kysytään vahvuuksia. Vahvuuksista on hyvä laatia lista. Kun opiskelijan 
yksi vahvuus on saatu selville, valmentava opettaja kysyy, missä muussa sinä 
olet hyvä? Vahvuuksien listaa kerätään, koska niiden tuntemisesta on hyötyä 
siinä, missä halutaan olla vielä parempia.

• ”Mitä haluaisin oppia, mikä on tavoitteeni?” Kun tavoite on selvillä, valmentava 
opettaja voi kysyä: ”Miten käytät vahvuuksiasi tavoitteen saavuttamiseen?”

• Mitä hyötyä minulle on siitä?     Mitä pidemmän hyötyjen listan opiskelija saa 
aikaiseksi, sitä motivoituneempi hän on.

Kehitetäänkö vahvuuksia vai heikkouksia?



• Motivaation ylläpitämiseksi opettaja muuttuu koutsiksi eli valmentajaksi, 
mentoriksi ja tukijaksi.

• Joten lyhytterapeuttinen ja valmentava työskentelyote on työvälineenä 
vertaansa vailla. Jolloin ratkaisukeskeisen terapian tekniikat kuin 
lähestymistapa itsessään, edesauttavat laadukkaamman ja 
arvostavamman vuorovaikutuksen sekä sujuvamman yhteistyön 
syntymistä. 

• Tutustu lisää aiheeseen; ”ope valmentajana opas”

https://urly.fi/12kR

Huippuosaaja tutkinnonosan suorittaminen 
perustuu opiskelijan motivaatioon

https://urly.fi/12kR


• Ilmoittautumisaika  1.10-2.11.2018

• Pekka kerää ilmoittautumiset Form-lomakkeen kautta ja lähettää ne 
SkillsFinlandille. 

• Kaikki semifinaalit on  28.1.-1.2.2019

• Kilpailuvuonna 21 täyttäville tai nuoremmille. (1998 tai myöhemmin)

• Kilpailijan pitää olla suorittamassa ammatillista tutkintoa kilpailun 
ilmoittautumisaikana.

Semifinaalit



• Matka-anomukset/matkalaskut (SAP), sijaisjärjestelyt, 
ajoneuvot, työkalut/tarvikkeet semifinaaleihin hoitaa jokainen 
valmentaja.

• Hotellivaraukset ym. hoitaa toimistot.(Suunnitellaan 
yhteismatkoja mikäli mahdollista, koska semifinaalit samoina 
päivinä)

• Semifinaalin osallistujien määrää ei rajoiteta TAI:n osalta

• Kehittäkää/suunnitelkaa opetusta ja oppimista kilpailutoiminnan 
avulla? Kilpailutehtävät, kilpailijoiden etsiminen, semifinaalin 
järjestäminen ym. = suunnittelutunteja (sovitaan ennalta 
koulutuspäällikön kanssa)

• Valmennuksen tehtävä on selvittää seuraavat asiat; Mitä 
arvioidaan?  Mistä saa pisteitä ja kuinka paljon?  Mihin 
yksityiskohtiin pitää keskittyä?

• Panosta kilpailuissa tarvittaviin taitoihin / temppuihin !



AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA

101 Autonasennus

102 Autokorinkorjaus

103 Automaalaus

104 Kuljetuslogistiikka

105 Metsäkoneen käyttö

IT JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA

201 CAD-suunnittelu

202 Painotekniikka

203 Painotuotteen suunnittelu

204 Tietojenkäsittely

205 Tietokoneet ja verkot

206 Verkkosivujen tuottaminen

208 Pelituotanto

La
jit

:
PALVELUT

301 Asiakaspalvelu ja 

myynti

302 Hiusmuotoilu

303 Kauneudenhoito

304 Floristiikka

305 Lähihoitaja

306 Puhdistuspalvelu

307 Vaatteenvalmistus

308 Visuaalinen myyntityö

309 Hevostenhoito

310 Yrittäjyys

311 Eläintenhoito

312 Matkailu

313 Taloushallinto

314 Turvallisuusala

RAKENTAMINEN

401 Huonekalupuuseppä

402 Ilmastointiasennus

404 Maalaus ja tapetointi

405 Putkiasennus

406 Sähköasennus

407 Talonrakennus, kirvestyöt

408 Talonrakennus, muuraus ja laatoitus

410 Viherrakentaminen

RAVITSEMISPALVELUT

501 Kondiittori

502 Ravintolakokki

503 Cateringkokki

504 Tarjoilija

TEOLLISUUS

601 Automaatioasennus

602 Elektroniikka

603 CNC-koneistus

605 Levy ja hitsaus

606 Mekatroniikka

607 Koneenasennus ja kunnossapito

TAITAJAPLUS

P1 Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

P2 Logistiikka

P3 Asiakaspalvelu ja myynti

NÄYTÖSLAJIT

N1 Infrarakentaminen

N2 Robotiikka

LAJINÄYTÖS

L1 Luontoelämyksiä

TAITAJA9



• Semifinaalit tulee jakaa alueellisesti niin, että kilpailijoilla on matkojen 
ja ajankohdan suhteen yhtäläiset mahdollisuudet osallistua 
semifinaaleihin

• Matkakustannuksissa säästetään

• Hotelliyöpymisiä vähemmän

• Semien ennakoitavuus paranee

• Osaksi normaalia vuosisuunnittelua

• Semien määrä lisääntyy positiivisessa mielessä

• Semifinaalipaikkakunnat tietoon ennen ilmoittautumista

Formulamalli, alueellinen yhteistyö



• Maanantai 20.5.2019

• Kilpailijoiden, kilpahuoltajien ja muiden toimijoiden akkreditointi

• Taitaja2019 Joensuu -tapahtuman avajaiset

• Tiistai 21.5.2019

• Ensimmäinen kilpailupäivä

• Keskiviikko 22.5.2019

• Toinen kilpailupäivä+ TAITAJA9

• Torstai 23.5.2019

• Kolmas kilpailupäivä

• Taitaja2019 Joensuu -tapahtuman päättäjäiset ja palkintojenjako

LÄHTÖ 
Sunnuntaina 
19.5.2019  ?!



Kiitos!
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