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ammattitaidosta on aina 
kilpailtu. Kilpailemisen 
on todettu olevan teho-
kas väline kehittää osaa-

minen huippuunsa. Kilpailut ja nii-
hin valmentautuminen parantavat 
niin fyysisiä kuin henkisiä valmiuk-
sia – ja huippusuorituksessa on ky-
se molemmista.

Ammattitaitokilpailut edistävät 
käden taitojen arvostusta sekä käy-
tännön osaamisesta kumpuavaa 
oman työn kehittämistä ja inno-
vatiivisuutta.

Kilpailemisen taustalla on 
muutakin kuin ihmisen luon-
nollinen kilpailuvietti. Globa-
lisoituva maailma pakottaa yri-
tykset kilpailemaan tuotteilla ja 
palveluilla – osaamisella. Menes-
tymisen ehdoksi näyttää nouse-

van huippuosaaminen.
On huomattu, että yritysten ja 

ihmisten erilaisuus on voimavara. 
On myös ryhdytty liittoutumaan 
ja etsimään kumppaneita. Kilpai-
lusta on tullut yhteisöllistä.

Mitä huippuosaaMisen kehittä-
minen sitten on? Osaamisen ke-
hittämisen maali saadaan työ-
elämän osaamistarpeista, mutta 
maalia kohti kuljetaan yksilöllisen 
ammatillisen kehittymisprosessin 
kautta. Jokaisen polku osaajaksi 
on erilainen.

Omalla polullaan jokainen tar-
vitsee oikea-aikaista ohjausta. Li-
säksi tarvitaan kehittymistä tuke-
via verkostoja. Ammattitaitokil-
pailut tarjoavat varteenotettavan 
polun ja verkoston osaamisen ke-
hittämiseksi.

nuorten taitaja-kilpailujen 
juuret ovat aikoinaan järjestetyis-
sä teollisuuden työtaitokilpailuis-
sa. Hämeenlinnan seutu on ollut 
vuosien saatossa vahvasti mukana 
kilpailutoiminnassa.

Ensimmäiset Taitaja-kilpai-
lut järjestettiin Hämeenlinnassa 
vuonna 1988.

Sittemmin Taitajasta on kasva-
nut suurin vuosittain järjestettä-
vä ammatillisen koulutuksen ta-
pahtuma, joka kerää yhteen niin 
opiskelijat, oppilaitokset, yrityk-
set kuin suuren yleisönkin. Taita-

ja-karsintoihin ja loppukilpailuun 
osallistuu vuosittain tuhansia am-
mattiin opiskelevia nuoria. 

ensi toukokuussa Taitaja val-
taa Helsingin messukeskuksen. 
Sitten seuraavana vuonna Taita-
ja ikään kuin palaa synnyinsijoil-
leen, kun Koulutuskuntayhtymä 
Tavastia on mukana järjestämässä 
vuoden 2018 Taitaja-tapahtumaa 
yhdessä muiden koulutuksen jär-
jestäjien kanssa.

Hämeen ammattikorkeakoululla 
(Hamk) on vahva rooli ammatil-
lisen huippuosaamisen valtakun-
nallisena kehittäjänä.

Osana Hamk Ammatillisen osaa-
misen tutkimusyksikköä toimiva 
Finnish Academy for Skills Excel-
lence (FASE) vastaa kilpailutoimi-
joiden osaamistarpeisiin keskeise-
nä yhteistyökumppaninaan Skills 

Onnea Suomen taitaville nuorille!

Taitajasta on kasvanut 
suurin vuosittain  
järjestettävä ammatilli-
sen koulutuksen  
tapahtuma, joka kerää 
yhteen niin opiskelijat, 
oppilaitokset, yritykset 
kuin suuren yleisönkin.

Finland ry. FASE järjestää valmen-
nusohjelmia niin kotimaisille toi-
mijoille kuin koulutusvientinä ul-
komaisille toimijoille. 

tiukkenevan talouden keskellä 
ammatillinen koulutus on joutu-
nut rajuihin säästötalkoisiin. Viime 
päivien myönteiset uutiset kuiten-
kin kertovat Suomen taloustilan-
teen käänteestä.

Myös ammatillisen koulutuk-
sen kentälle levisi innostava sa-
noma, kun Suomen ammattitai-
tomaajoukkue nappasi joulukuun 
alussa Göteborgissa järjestetyissä 
Euroopan mestaruuskilpailuissa 
valtaisan mitalisaaliin: 6 kultaa, 
4 hopeaa ja 2 pronssia.

Suomi oli mitalipisteissä laski-
en Euroopan toiseksi paras maa. 
Tämä antaa voimia reformin ja ki-
ristyvän talouden keskellä uusia 
toimintamalleja etsivälle amma-
tilliselle koulutukselle.

Suomalainen, oppilaitosten ja 
yritysten yhteistyöllä toteutettu 
koulutus tuottaa osaajia Euroopan 
huipulle. Onnea Suomen nuoril-
le taitajille!

Kirjoittaja on FASE:n 
Executive Manager ja 
NOPSA-Nopea amma-
tillinen väylä työelämään 
–hankkeen
projektipäällikkö Hämeen
ammattikorkeakoulussa.
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