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Lukijalle

Ammattitaitokilpailut ovat vakiintuneet ammatillista pe-
ruskoulutusta tukevaksi ja kehittäväksi toimintamuodoksi, 
jossa kilpailumahdollisuuksien kehittäminen erityistä tukea 
tarvitseville on tällä hetkellä ajankohtaista. 

Kilpailuja kaikille -julkaisussa avataan aiheeseen liittyvät 
keskeiset käsitteet, esitellään kilpailutoimintaa ja sitä tuke-
vat vakiintuneet organisaatiot. Kerrotaan ammattitaitokil-
pailutoiminnan yleisistä kehitysvaiheista, tarkastellaan am-
mattitaitokilpailutoimintaa yhteiskunnallisena ilmiönä ja 
kilpailemista ammattikasvatuksen filosofisena kysymykse-
nä. Lisäksi pohditaan kestävän kehityksen ja tulevaisuuden 
mukanaan tuomia haasteita ammattitaitokilpailutoiminnal-
le. Julkaisu on suunnattu ammatillisille erityisopettajille ja 
-ohjaajille, työpaikkaohjaajille, valmentajille ja kaikille am-
mattitaitokilpailutoiminnasta kiinnostuneille. 

Kilpailuja kaikille on ensimmäinen osa julkaisusarjassa, 
jossa muut osat käsittelevät erityistä tukea tarvitsevien am-
mattitaitovalmennusta ja ammattitaitokilpailujen järjestä-
mistä. 

Julkaisu on näyttö Taitaja-toimijaverkoston aktiivisesta yh-
teistyöstä. Julkaisun kansallisena rahoittajana on toiminut 
Opetushallitus ja julkaisuhanke on saanut tukea Euroopan 
sosiaalirahastolta. 

Haluamme sydämellisesti kiittää toimitustyöhön osallistu-
neita, kilpailijoita, valmentajia, tuomareita, artikkelien kir-
joittajia, Taitaja-kilpailujen järjestäjiä sekä Skills Finland 
ry:tä ja hankkeen rahoittajia. 

Toivomme että kannustamme uusia toimijoita mukaan in-
nostavaan Taitaja-maailmaan.

Hämeenlinnassa, vappuaattona 30.4.2009

HAMK Skills Trainers´ Academy

Sara Kaloinen  
Päivi Pynnönen 
Heikki Saarinen
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TaitajaPLUS

Suomessa vuosittain järjestettävät erityistä tukea tarvitse-
vien ammattitaitokilpailut saivat uuden nimen toukokuussa 
2009. Toiminta tunnetaan jatkossa nimellä TaitajaPLUS.

Taitaja 8+1 -sarja

Taitaja 8+1 -sarjassa erityisopiskelijat osallistuvat eri lajien 
Taitaja-semifinaaleihin. Semifinaalien parhaan pistemäärän 
saavuttanut erityisopiskelija osallistuu kahdeksan muun fi-
nalistin lisäksi (+1) kilpailijana oman lajinsa kolmipäiväi-
seen Taitaja-finaaliin. Semifinaaleissa ja finaaleissa nouda-
tetaan Taitaja-kilpailujen sääntöjä.

Abilympics

Suomessa ensimmäiset kansalliset erityistä tukea tarvitse-
vien ammattitaitokilpailut järjestettiin nimellä Abilympics. 
Termiä käytetään puhekielessä usein myös kansainvälisistä 
erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon maailmanmes-
taruuskilpailuista International Abilympics. 

International Abilympics

International Abilympics -kilpailut ovat joka neljäs vuo-
si järjestettävät kansainväliset ammattitaidon maailman-
mestaruuskilpailut erityistä tukea tarvitseville. 

Skills Finland ry 

Skills Finland Ry edistää suomalaista huippuosaamista am-
mattitaitokilpailujen sekä valmennus- ja koulutustoiminnan 
avulla. Yhdistys vastaa myös Suomen ammattitaitomaajouk-
kueen lähettämisestä kansainvälisiin WorldSkills-, EuroS-
kills- ja International Abilympics-kilpailuihin. Skills Fin-
land ry:n jäseninä voivat olla yksityishenkilöt ja yhteisöt. 

HAMK Skills Trainerś  Academy

HAMK Skills Trainers´ Academy on HAMK Ammatillisen 
opettajakorkeakoulun yhteyteen perustettu keskittymä, 
mikä tukee Skills-toimijaverkoston ylläpitoa, toteuttaa kil-
pailuasiantuntijakoulutusta, edistää huippuosaamista han-
ke-, tutkimus- ja julkaisutoiminnalla sekä levittää kilpailu-
toiminnan hyviä käytäntöjä ammatilliseen koulutukseen. 
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Kaija Miettinen, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Yhteiskunnallinen näkökulma ammatti-
taitokilpailuihin ammatillisessa erityis-
opetuksessa 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän keskeinen tehtävä on 
tarjota tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet koko väes-
tölle (Opetusministeriö 2008, 7). Tämä merkitsee sitä, että 
koulutukseen osallistuvat myös ne henkilöt, joilla on pul-
mia oppimisessa tai joille perinteinen koulutusjärjestelmä 
ei ole kaikkein sopivin tapa oppia. Lähes koko peruskoulun 
päättävä ikäluokka jatkaa opintoja toisen asteen koulutuk-
sessa, joko lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Täl-
löin myös toisen asteen koulutukseen siirtyy opiskelijoita, 
joiden yksilölliset oppimisen edellytykset on otettava huo-
mioon erityisopetuksen keinoin. Vuonna 2006 ammatilli-
sessa perustutkintokoulutuksessa oli näitä erityisopiskeli-
joita 14 700 (Kumpulainen 2008, 95), joten aivan pienistä 
määristä nuoria ihmisiä ei ole kyse.

Yleisenä tavoitteena on myös, että kaikki lapset ja nuoret 
opiskelevat yhdessä oppimisedellytyksistä riippumatta. Pu-
hutaan kaikille yhteisestä koulusta ja esteettömistä oppimis-
ympäristöistä. Yhdessä opiskeleminen ja tutuksi tuleminen 
lisäävät erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä ja sitä 
kautta myös suvaitsevaisuutta. Korkea-asteen koulutukses-
sa asiaa on edistetty opetusministeriön hallinnoiman Estee-
tön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa -hankkeen kaut-
ta (Jyväskylän yliopisto). Ideologia liittyy yleisempään kai-
kille yhteisen yhteiskunnan tavoitteeseen, johon Suomi on 
sitoutunut oman perustuslain sekä monien kansainvälisten 
sopimusten kautta.

Kaikille yhteisen ja tasavertaisen koulun käsitteeseen sisäl-
tyy myös täysi osallisuus niihin toimintoihin, joihin saman-
ikäisillä tovereilla on mahdollisuus osallistua. Ammatillisen 
erityisopetuksen strategiaa (Opetusministeriö 2002) laadit-
taessa havaittiin, ettei erityisopiskelijoilla ollut mahdollista 
osoittaa ammatillista osaamistaan kilpailutoiminnan kaut-
ta. Hyviä kokemuksia oli saatu erityisopiskelijoiden osallis-
tumisesta Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 
urheiluliiton eli SAKU:n järjestämiin kulttuurikilpailuihin 
ja mallia haluttiin soveltaa myös ammatillisen osaamisen 
osoittamiseen. Kansainväliset Abilympic-kilpailut tarjosi-
vat yhden osallistumismahdollisuuden ammattitaitokilpai-

Suomalaisen koulutusjärjestel-
män keskeinen tehtävä on tarjo-
ta tasa-arvoiset koulutusmahdol-
lisuudet koko väestölle (Opetus-
ministeriö 2008, 7). Tämä merkit-
see sitä, että koulutukseen osal-
listuvat myös ne henkilöt, joilla on 
pulmia oppimisessa tai joille pe-
rinteinen koulutusjärjestelmä ei 
ole kaikkein sopivin tapa oppia. 
Vuonna 2006 ammatillisessa pe-
rustutkintokoulutuksessa oli näitä 
erityisopiskelijoita 14 700 (Kum-
pulainen 2008, 95).
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luihin ja niinpä tavoitteeksi asetettiin, että Suomi osallistuu 
vuonna 2007 Japanissa pidettäviin kilpailuihin ja niinhän 
sitten kävikin. Lisäksi erityisopiskelijoille avattiin mahdol-
lisuuksia osallistua kansallisiin Taitaja-kilpailuihin Skills 
Finland ry:n sekä koulutuksen järjestäjien ennakkoluulot-
toman toiminnan ansiosta.

Mikä yhteiskunnallinen merkitys tällä kilpailutoiminnalla 
sitten on? Sen kautta edistetään tasa-arvoisemman ja so-
siaalisesti oikeudenmukaisemman yhteiskunnan kehitty-
mistä ja ehkäistään segregaation synnyttämiä kasautuvia 
ongelmia ja eriytymistä. Kaikilla ihmisillä on tarpeita saa-
da tunnustusta ja tuntea itsensä osaksi yhteiskuntaa. Mah-
dollistamalla kilpailutoiminta myös erityisopetusta saavil-
le opiskelijoille, vahvistetaan yhteenkuuluvaisuutta ja sitä 
kautta tuetaan nuoren kasvua aikuisuuteen samoin kuin on 
aivan tavallisten nuorten kohdalla. Järjestämällä periaat-
teellinen mahdollisuus toimintaan, otetaan jälleen pieni as-
kel kohti inklusiivisempaa yhteiskuntaa. Yhdessäolo, kilpai-
leminen ja osallistuminen lisäävät sosiaalista ja kulttuurista 
pääomaa ja toisaalta edistävät elinikäisen oppimisen taito-
ja, kaikki elementtejä, joiden on todettu lisäävän osallisuut-
ta ja estävän syrjäytymiskehitystä. Yhteiskunnan sisäinen 
koheesio ja tasapainoinen kehittyminen ovat myös kaikkia 
osallistavan toiminnan takana.

Kilpailuihin osallistuminen on tuonut esille myös suomalai-
sen ammatillisen koulutuksen vahvuuden ja halun huolehtia 
kaikkien opiskelijoiden oppimismahdollisuuksien edistämi-
sestä. Tästä meidän kannattaa olla ylpeitä.

Lähteet:

Opetusministeriö. 2002. Ehdotus ammatillisen erityisope-
tuksen strategiaksi toisen asteen ammatilliseen kou-
lutukseen. Opetusministeriön muistioita 2002:6.

Opetusministeriö 2008. Koulutus ja tutkimus 2008 – 2012. 
Kehittämissuunnitelma.

Kumpulainen, T. (toim.) 2008. Koulutuksen määrälliset in-
dikaattorit 2008. Opetushallitus

Jyväskylän yliopisto. Esteetön opiskelu korkea-asteen oppi-
laitoksissa. ESOK-hankkeen esittely. http://esok.jyu.
fi/esittely/. Luettu 22.4.2009.

Mahdollistamalla kilpailutoimin-
ta myös erityisopetusta saavil-
le opiskelijoille, vahvistetaan yh-
teenkuuluvaisuutta ja sitä kautta 
tuetaan nuoren kasvua aikuisuu-
teen samoin kuin on aivan taval-
listen nuorten kohdalla. Kilpailui-
hin osallistuminen on tuonut esille 
myös suomalaisen ammatillisen 
koulutuksen vahvuuden ja halun 
huolehtia kaikkien opiskelijoiden 
oppimismahdollisuuksien edistä-
misestä. Tästä meidän kannattaa 
olla ylpeitä.
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Matti Kauppinen, Luovi, Skills Finland ry

Erityistä tukea tarvitsevien kansallinen 
kilpailutoiminta

Kansallisten Abilympics-kilpailujen kehittyminen Taitaja-
PLUS-kilpailuiksi 

Abilympics oli ensimmäistä kertaa esillä Tampereen 2006 
Taitaja-kilpailuissa, jossa työnäytöksiä olivat tekemässä sil-
loisten Arla Instituutin lähihoitajat ja web-sivujen tekijät 
sekä Kuhankosken artesaanit. Pieni, aktiivinen Abilympics-
osasto sai hyvää ja positiivista palautetta. 

Työnäytöksillä jatkettiin myös Joensuun Taitaja-kilpailuissa 
seuraavana vuonna. Erityisopetusta edustivat Kuhankosken 
savityöntekijät ja Perttulan ompelijat, Merikosken valoku-
vaajat, Keskuspuistosta elektroniikka ja julisteenteko sekä 
Kiipulan kukkasidonta. 

Ensimmäiset varsinaiset erityistä tukea tarvitsevien am-
mattitaidon suomenmestaruuskilpailut järjestettiin Espoon 
2008 Taitaja-kilpailujen yhteydessä. Kilpailulajeja oli viisi: 
lähihoitaja, asiakaspalvelu ja myynti, verkkosivujen tuotta-
minen, tietokoneet ja verkot sekä valokuvaus. Erityisopis-
kelijoita oli mukana myös viidessä 8+1-mallilla toteutetus-
sa lajissa, joissa normaaleihin Taitaja-semifinaaleihin osal-
listuneista erityisopiskelijoista parhaan pistemäärän saa-
vuttanut kilpailija pääsi osallistumaan Taitaja-kilpailujen 
finaaliin.

Taitaja 2009 -kilpailuissa Vaasassa mukana oli kolme kil-
pailulajia erityistä tukea tarvitseville: lähihoitaja, puhdis-
tuspalvelu ja verkkosivujen tuottaminen. Lisäksi oli kak-
si näytöslajia: viherrakentaminen ja kiinteistöhuolto. Laji-
en kolme parasta palkittiin sekä mitaleilla että rahapalkin-
noilla.

Yhteistyössä Skills Finland ry:n, HAMK Ammatillisen opet-
tajakorkeakoulun ja ammatillisten erityisoppilaitosten kans-
sa on erityistä tukea tarvitsevien kilpailuille luotu omat kil-
pailusäännöt. Sääntöjen toimivuutta testattiin Vaasan Tai-
taja-kilpailuissa 2009. Virallisesti säännöt otetaan käyttöön 
Oulun Taitaja 2010 -kilpailuissa. Säännöt on tehty Taitaja - 
kilpailusääntöjen pohjalta ja niissä on huomioitu vammais-
ten ja erityistä tukea tarvitsevien erityistarpeet. Kilpailu-

Erityistä tukea tarvitsevien am-
matillinen koulutus oli ensimmäis-
tä kertaa esillä Taitaja-kilpailuis-
sa vuonna 2006 Tampereella työ-
näytöksinä. Työnäytöksillä jatket-
tiin myös seuraavana vuonna Jo-
ensuun Taitaja-kilpailuissa. 

Ensimmäiset varsinaiset erityistä 
tukea tarvitsevien ammattitaidon 
suomenmestaruuskilpailut jär-
jestettiin Espoo-Uusimaan Taita-
ja-kilpailujen yhteydessä vuonna 
2008. Kilpailulajeja oli viisi. Sa-
moissa kilpailuissa järjestettiin 
myös ensimmäistä kertaa 8+1-
mallilla toteutettuja kilpailusarjo-
ja viisi.
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säännöt ja niiden ajantasaisuuden edellyttämät muutokset 
vahvistaa Skills Finland ry:n hallitus. Ensimmäisen kerran 
säännöt vahvistetaan kevätkesällä 2009.

TaitajaPLUS-organisaatio ja koulutus

TaitajaPLUS – erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokil-
pailu järjestetään vuosittain ammattitaidon SM-kilpailujen 
eli Taitaja-kilpailujen osana. Taitaja-kilpailujen järjestäjä 
vastaa siitä, että TaitajaPLUS-kilpailuille nimitetään kilpai-
luorganisaatiossa oma vastuuhenkilö, eli TaijataPLUS-kil-
pailuvastaava. Tehtävään nimitettävällä toivotaan olevan 
ammatillisen erityisopettajan koulutuksen tai riittävästi 
kokemusta ammatillisesta erityisopetuksesta. Tietyissä ta-
pauksissa voidaan TaitajaPLUS-kilpailujen käytännön jär-
jestelyt ulkoistaa toisen koulutuksen järjestäjän tehtäväk-
si. Tietty paikallistuntemus lajiohjausryhmässä on kuiten-
kin erittäin tärkeää, jotta kilpailujen organisointi ja läpivie-
minen onnistuu. 

TaitajaPLUS-kilpailun ohjausryhmään kuuluvat Taita-
jaPLUS-kilpailuvastaavan lisäksi edellisen ja seuraavan kil-
pailun vastaavat sekä kaikki PLUS-lajivastaavat, edustajat 
Skills Finland ry:stä, Opetushallituksesta (OPH), ammatil-
lisesta erityisopettajankoulutuksesta ja mahdollisuuksien 
mukaan myös työnantaja-, työntekijäjärjestöjen tai työelä-
män edustajat. 

Kaikki TaitajaPLUS-kilpailujen toimijat, kuten kilpailu- ja 
lajivastaavat, tuomarit ja muut kilpailun toteutuksessa mu-
kana olevat osallistuvat Taitaja-kilpailuihin liittyvään kou-
lutukseen muiden Taitaja-toimijoiden kanssa. Valtakunnal-
lista ja alueellista TaitajaPLUS-koulutusta järjestetään pää-
sääntöisesti yhteistyössä HAMK Skills Trainers´ Academyn 
kanssa. Koulutuksella halutaan varmistaa kilpailujen on-
nistuminen sekä jakaa ja hyödyntää aikaisempia kilpailu- 
ja valmennuskokemuksia. 

Kilpailut

Kun valitaan TaitajaPLUS-kilpailulajeja tulee valtakunnal-
listen kriteerien lisäksi huomioida alueelliset tekijät. Miten 
paljon alueella annetaan ammatillista erityisopetusta ylei-
sissä oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, 
mitä koulutusohjelmia on tarjolla ja miten opiskelijamäärät 
suhteutuvat valtakunnallisiin eritysopiskelijamääriin kysei-
sellä alalla. Eri koulutusalojen mahdollisuus esiintyä Taita-

TaitajaPLUS-ohjaus ryhmään 
kuuluvat:

Järjestävän Taitaja-kilpailun Tai-
tajaPLUS-kilpailuvastaava, 

edellisen ja seuraavan kilpailun 
vastaavat,

kaikki järjestävän organisaation 
PLUS-lajivastaavat, 

edustajat Skills Finland ry:stä, 

Opetushallituksesta (OPH), 

ammatillisesta erityisopettajan-
koulutuksesta ja 

mahdollisuuksien mukaan myös 
työnantaja-, 

työntekijäjärjestöjen tai työelä-
män edustajat. 
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jaPLUS-kilpailuissa eri vuosina on tärkeää. Näin ammatil-
lista erityisopetusta voidaan esitellä laajemmin ja mahdol-
lisimman moni opiskelija pääsee näyttämään osaamistaan. 
Kunkin vuoden TaitajaPLUS-kilpailulajit päättää Skills Fin-
land ry Taitaja-kilpailun järjestäjän esityksestä.

TaitajaPLUS-kilpailut voidaan jakaa kahteen eri osaan, var-
sinaisiin TaitajaPLUS-lajeihin ja Taitaja 8+1 -sarjaan. 

TaitajaPLUS lajeissa finaalit kestävät 3 – 6 tuntia ja niihin 
osallistuu TaitajaPLUS-semifinaalien parhaimmat, 3 – 8 
henkilöä yksilölajeissa ja 3 – 8 paria/joukkuetta joukkuela-
jeissa. Lajien määrä voi vaihdella vuosittain. Tähän saattaa 
vaikuttaa esimerkiksi kilpailujen järjestämispaikan fyysi-
set resurssit. 

Taitaja 8+1 -sarjassa erityisopiskelijat osallistuvat eri lajien 
Taitaja-semifinaaleihin. Semifinaalien parhaan pistemäärän 
saavuttanut erityisopiskelija osallistuu kahdeksan muun fi-
nalistin lisäksi (+1) kilpailijana oman lajinsa kolmipäiväi-
seen Taitaja-finaaliin. Semifinaaleissa ja finaaleissa nou-
datetaan Taitaja-kilpailujen sääntöjä. 8+1 -sarjassa kilpai-
lujen järjestäjän erityistä huomio tarvitaan kilpailupaikan 
esteettömyyden varmistamiseen. Kaikilla finalisteilla tulisi 
olla tasa-arvoiset suorituspuitteet siitä huolimatta, että kil-
pailijat tarvitsisivat liikkumiseensa, kuulemiseensa tai nä-
kemiseensä henkilökohtaisia apu- ja tukivälineitä. 

Osallistumisen edellytykset ja ilmoittautuminen kilpai-
luihin

Toistaiseksi TaitajaPLUS- ja Taitaja 8+1 -sarjaan osallistu-
misen edellytyksenä on, että opiskelijalle tehty HOJKS eli 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-
telma. 

Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa kilpailijan Taitaja-kilpai-
luun kilpailujärjestäjän internet-sivuston ilmoittautumis-
järjestelmän kautta. Kilpailija ilmoitetaan kilpailuun vain 
kerran. Kilpailun järjestäjä julkaisee ilmoittautumisajan 
internetsivuillaan. Ilmoittautumisaikaa on kuukausi ja se 
päättyy viimeistään 4 kuukautta ennen Taitaja SM-finaalin 
alkua. Vuosittaiset ohjeet löytyvät helposti www.skillsfin-
land.fi -sivustoilta. 

Toistaiseksi TaitajaPLUS- ja Tai-
taja 8+1 -sarjaan osallistumisen 
edellytyksenä on, että opiskeli-
jalle on tehty HOJKS eli henkilö-
kohtainen opetuksen järjestämis-
tä koskeva suunnitelma. 
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Ilmoittautumismaksu

Ilmoittava koulutuksen järjestäjä maksaa kustakin kilpai-
lijasta ilmoittautumismaksun, jolla kilpailija on oikeutettu 
osallistumaan TaitajaPLUS-kilpailuun tai Taitaja 8+1 -sar-
jaan. Ilmoittautumismaksu kattaa osallistumisen sekä se-
mifinaaliin, että finaaliin. Taitaja-kilpailun ilmoittautumis-
maksu ja maksukäytäntö ilmoitetaan kilpailun järjestäjän 
internetsivuilla.

Ilmoittautumismaksulla tuetaan semifinaalien ja finaalin 
järjestämistä ja kilpailujen kehittämistä. Ilmoittautumis-
maksun suuruuden ja maksukäytännön päättää Skills Fin-
land ry. 
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Eija Alhojärvi, Skills Finland ry

Ammattitaitokilpailujen tulevaisuus – 
TaitajaPLUS ja Abilympics osana suoma-
laista ammattitaitokilpailujärjestelmää 

Miksi ammattitaitokilpailuja tarvitaan? 

Ammattitaitokilpailuihin on uskottu erityisesti vaikeina ai-
koina. Skills Finland ry perustettiin vuonna1993 taloudel-
lisen laman aikana. Kansainvälisten ammattitaitokilpailu-
jen synty puolestaan ajoittuu toisen maailmansodan jälkei-
seen jälleenrakentamisen aikaan. Vuonna 1950 järjestetys-
tä Portugalin ja Espanjan välisestä maaottelusta kehittyi 
myöhemmin WorldSkills-kilpailujärjestelmä ja sitä ylläpi-
tävä WorldSkills International -järjestö (WSI), jossa on yli 
50 jäsenmaata. Sekä Suomessa että muualla maailmassa on 
vaikeinakin aikoina uskottu siihen, että osaamisessa ja am-
mattitaidossa on tulevaisuus. On myös luotettu siihen, että 
huippuosaamiseen kannattaa satsata myös taloudellisesti 
huonoina aikoina tai erityisesti juuri silloin.

Kaikkialla maailmassa ja kaikkina aikoina ammattitaitokil-
pailujen tavoitteena on ollut edistää ammatillista osaamis-
ta ja sen arvostusta.

Suomalaisen ammattitaitokilpailutoiminnan vaikuttavuus

Suomessa kilpailutoimintaa on systemaattisesti kehitetty 
1980-luvun loppupuolelta lähtien. Vuonna 1988 järjestet-
tiin ensimmäiset ns. nykymuotoiset Taitaja-kilpailut. Pit-
käjänteisellä ammattitaitokilpailutoiminnalla on saavutet-
tu tuloksia: kehitetty ammatillista huippuosaamista, edis-
tetty ammatillisen osaamisen arvostusta ja parannettu am-
matillisen koulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa. Amma-
tillisen koulutuksen hakijamäärät ovat tasaisesti kasvaneet 
koko 2000-luvun ajan ja jo kahtena vuonna (2008 ja 2009) 
peräkkäin ammatillisen koulutuksen hakijamäärät ovat ylit-
täneet lukion hakijamäärät. 

Kansainvälisissä ammattitaitokilpailuissa menestymisellä 
mitattuna Suomen ammatillisen osaamisen taso on selke-
ästi noussut. Suomi ei saavuttanut menestystä vuonna 1989 
osallistuessaan ensimmäistä kertaa WorldSkills-kilpailui-
hin seitsemässä lajissa. Sen jälkeen menestystä on tullut yhä 

Kaikkialla maailmassa ja kaikkina 
aikoina ammattitaitokilpailujen ta-
voitteena on ollut edistää ammatil-
lista osaamista ja sen arvostusta. 

Pitkäjänteisellä ammattitaitokil-
pailutoiminnalla on saavutettu tu-
loksia: kehitetty ammatillista huip-
puosaamista, edistetty ammatilli-
sen osaamisen arvostusta ja pa-
rannettu ammatillisen koulutuk-
sen tunnettuutta ja vetovoimaa.
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kasvavassa määrin. Vuoteen 2008 mennessä Suomi on saa-
vuttanut yhteensä 32 MM-mitalia, joista kymmenen on kul-
taista. Kultamitaleja on saatu yhdeksässä eri lajissa. 

Ammattitaitokilpailutoiminnan vaikuttavuus perustuu pit-
käjänteiseen ja päämäärätietoiseen työskentelyyn. Kilpailu-
järjestelmä tarjoaa välineen eri osapuolten väliselle todel-
liselle, konkreettiselle yhteistyölle. Kilpailuja voidaan hyö-
dyntää monella eri tavalla ja niiden avulla voidaan ratkaista 
myös uusia eteen tulevia haasteita. Ammattitaitokilpailuis-
ta on 20 vuodessa mallinnettu monipuolinen väline amma-
tillisen koulutuksen kehittämiseen. 

Ammattitaitokilpailutoiminnan edut

Ammattitaitokilpailutoiminta hyödyttää kaikkia siihen 
osallistuvia. Kilpailijalle kisoihin valmentautuminen ja nii-
hin osallistuminen tarjoavat mahdollisuuden kehittyä oman 
ammattinsa huippuosaajaksi. Ammattitaidon lisäksi kehit-
tyvät sosiaaliset taidot, kyky tehdä itsenäisiä ratkaisuja, it-
setuntemus, motivaatio, terve ammattiylpeys ja kansainvä-
lisissä kilpailuissa myös kielitaito ja muut kansainväliset 
valmiudet. 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät syventävät kilpailutoi-
minnalla oman henkilöstönsä osaamista ja ammattitaitoa, 
vertailevat oman osaamisensa tasoa sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti, edistävät keskinäistä oppimista opettaji-
en ja työpaikkaohjaajien verkostoitumisella sekä paranta-
vat omaa mainettaan korkeatasoisena opiskelu- ja työpaik-
kana. 

Työnantajille kilpailut tarjoavat mahdollisuuden verrata 
oman toimintansa laatua, edistää käytännön ammattitai-
don innovaatioita, osoittaa sitoutumista korkeatasoiseen 
ammattikoulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen, pa-
rantaa oman toimintansa näkyvyyttä ja siten tuotteidensa 
ja palveluidensa menekkiä sekä edesauttaa huippuosaajien 
rekrytointia. 

TaitajaPLUS ja International Abilympics osana suomalais-
ta ammattitaitokilpailujärjestelmää 

Suomessa on ammattitaitokilpailuilla saavutettu hyviä tu-
loksia. Tästä syystä aikanaan haluttiin selvittää myös kil-
pailujen hyödyntämismahdollisuudet ammatillisessa eri-
tyisopetuksessa. Neljän vuoden kokeilukauden jälkeen 

Ammattitaitokilpailutoiminta 
hyödyttää kaikkia siihen osal-
listuvia 

kilpailijoita,

ammatillisen koulutuksen järjes-
täjiä,

opettajia, 

työpaikkaohjaajia, 

työnantajia.
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(2005 – 2008) on ilmeistä, että kansallisella tasolla Taita-
jaPLUS ja kansainvälisellä tasolla Abilympics tulevat ole-
maan olennainen osa suomalaista ammattitaitokilpailujär-
jestelmää. TaitajaPLUS voi erinomaisella tavalla hyödyntää 
kilpailujen saralla jo tehtyä työtä sekä sen ympärille synty-
neitä yhteistyöverkostoja ja kansainvälisiä kontakteja. 

Monet ammattitaitokilpailutoiminnassa yleisestikin hy-
viksi havaituista käytännöistä ovat sovellettavissa myös 
TaitajaPLUS:n ja Abilympicsin tarpeisiin. Jatkossa kaikes-
sa kehittämistyössä tullaan ottamaan huomioon sekä Taita-
jan että TaitajaPLUS:n tarpeet. Näiden kahden vuorovaiku-
tus on myös jo nyt johtanut moniin uusiin oivalluksiin. Hyvä 
esimerkki on Taitaja-tapahtuman esteettömyys, johon ensi 
kertaa kiinnitettiin huomiota erityistä tukea tarvitsevien 
ammattitaitokilpailujen kokeilujen myötä. Esteettömyyttä 
on pohdittu sekä kilpailijoiden että katsojien näkökulmasta 
ja uusia ratkaisuja on jo tapahtumissa toteutettukin. 

Ammattitaitokilpailut ovat mahdollisuus ammatilliselle eri-
tyisopetukselle. Toisaalta TaitajaPLUS ja International Abi-
lympics ovat mahdollisuus koko suomalaiselle ammattitai-
tokilpailujärjestelmälle. 

Ammattitaitokilpailujen tulevaisuus

Ammattitaitokilpailujärjestelmä on Suomessa pääosin va-
kiintunut, toimiva ja tuloksekas. Kilpailujen suosio on jatku-
vasti kasvanut. Sekä Taitaja- että Taitaja9-kilpailuihin osal-
listuvien oppilaitosten ja kilpailijoiden määrä on jatkuvasti 
kasvanut ja Taitaja-kilpailusta on kehittynyt näkyvä ja ar-
vostettu tapahtuma, joka kerää vuosittain merkittävän mää-
rän kävijöitä. 

Ammattitaitokilpailujen suosio myös maailmalla on kasvus-
sa. WorldSkills-toimintaan tulee jatkuvasti mukaan uusia 
jäsenmaita. Lähes kaikissa Euroopan maissa ollaan kehit-
tämässä ammattitaitokilpailuja ja Euroopan komissio nä-
kee kilpailut merkittävänä keinona edistää yhteisiä euroop-
palaisia ammatillisen koulutuksen tavoitteita. Myös perin-
teisesti Aasian ja Afrikan maihin painottunut Abilympics-
toiminta herättää yhä enemmän kiinnostusta Euroopassa. 
Suomalainen ammattitaitokilpailujärjestelmä ja kilpailuasi-
antuntemus ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettu-
ja ja Suomi toimii aktiivisena kumppanina kansainvälises-
sä kilpailutoiminnassa. 

Monet ammattitaitokilpailutoimin-
nassa yleisestikin hyviksi havai-
tuista käytännöistä ovat sovellet-
tavissa myös TaitajaPLUS:n ja 
Abilympicsin tarpeisiin. Näiden 
kahden vuorovaikutus on myös jo 
nyt johtanut moniin uusiin oival-
luksiin. Hyvä esimerkki on Taita-
ja-tapahtuman esteettömyys, jo-
hon ensi kertaa kiinnitettiin huo-
miota erityistä tukea tarvitsevien 
ammattitaitokilpailujen kokeilujen 
myötä.
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Suomessa kilpailujen kehittäminen painottuu tulevaisuu-
dessa kilpailujen laadun ja hyödyntämisen parantamiseen. 
Tavoitteena on, että kilpailuja voidaan entistä monipuoli-
semmin hyödyntää ammatillisen koulutuksen kehittämi-
sessä ja sen tunnetuksi tekemisessä. Uusi Taitaja-laatujär-
jestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2009 aikana. 
Taitaja-tapahtumajärjestelyjen kytkentää opetukseen te-
hostetaan ja semifinaalijärjestelmää kehitetään niin, että 
yhä useammilla ammatillisilla oppilaitoksilla on mahdolli-
suus hyödyntää kilpailuja oman osaamisensa kehittämises-
sä ja sen markkinoinnissa. Taitaja-kilpailulajien ja -tehtävi-
en kehittäminen on kytketty ammatillisten perustutkinto-
jen uudistamiseen. Yrittäjyyden edistämiseksi kilpailutoi-
minnan avulla on käynnistetty monivuotinen kehittämis-
hanke ja ruotsinkielisten mahdollisuuksia kilpailuihin osal-
listumiseen parannetaan. Taitaja9-toiminnassa keskitytään 
erityisesti ohjauksen tehostamiseen opintopolkuja kehittä-
mällä. Huippuosaamisella kilpailukykyä -hankkeen kunni-
anhimoisena tavoitteena on mallintaa valmennuksessa käy-
tettävät hyvät käytännöt niin, että toiminnassa luodut tu-
loksekkaat opettamis- ja oppimismenetelmät olisivat kaik-
kien opettajien ja opiskelijoiden käytössä. Kansainvälisten 
kilpailujen avulla benchmarkataan suomalaista osaamista 
ja saadaan arvokasta tietoa valmennusjärjestelmän edelleen 
kehittämiseksi. 

Kilpailujen kehittäminen painot-
tuu tulevaisuudessa kilpailujen 
laadun ja hyödyntämisen paran-
tamiseen. Tavoitteena on, että kil-
pailuja voidaan entistä monipuo-
lisemmin hyödyntää ammatillisen 
koulutuksen kehittämisessä ja 
sen tunnetuksi tekemisessä.







21

Markku Aunola, Kiipulan ammattiopisto, IAFn Executive Com-
mitteen jäsen

Erityistä tukea tarvitsevien kansainväli-
nen kilpailutoiminta Suomessa

Taustaa

Kun Suomessa käynnistettiin erityistä tukea tarvitsevien 
ammattitaitokilpailutoimintaa, alun alkaen oli selvää, että 
tavoitellaan nimenomaan kansainvälisiin kisoihin osallistu-
mista. Liittyminen International Abilympics Federationiin 
(IAF) tapahtui vuonna 2006. Sitä ennen oli tavattu IAF:n ja-
panilaisia vetäjiä ja oltu tutustumassa Japanin kansallisiin 
kisoihin. Suomalaisia oli vieraillut jo Tšekin vuoden 2000 
kisoissa tutustumassa kilpailuihin, mutta silloin ei vielä läh-
detty toimintaan laajemmin mukaan. Poikkeukselliseksi toi-
mintamme muihin maihin verrattuna tekee se, että IAFn 
jäseneksi liittyi nimenomaan Skills Finland. Muista mais-
ta kyseisen järjestön jäseniä ovat pääasiassa erilaiset vam-
maisten koulutus- ja työllistämiskysymysten kanssa tekemi-
sissä olevat organisaatiot.

International Abilympics Federation IAF

IAF toimii läheisessä yhteistyössä kahden kansainvälisen 
organisaation, kansainvälisen työjärjestön eli Internatio-
nal Labour Organization (ILO) ja kansainvälisen kuntou-
tusalan katto-organisaation eli Rehabilitation Internatio-
nal (RI) kanssa. Yhdistyneiden Kansakuntien alainen ILO 
on merkittävä ammatillisen kuntoutuksen (vocational re-
habilitation) kehittäjä ja toteuttaja erityisesti kehittyvis-
sä maissa. Kilpailutoiminta on ollut näissä maissa osittain 
ILOn tukemaa. RI kokoaa yhteen maailmanlaajuisesti niin 
vammaisjärjestöjä, palvelujen tarjoajia kuin viranomaisia-
kin. Pääpaino RIn toiminnassa on vammaisten tasa-arvo-, 
koulutus ja kuntoutuskysymyksissä. Erityisesti ammatilli-
nen kuntoutus on keskiössä myös Rehabilitation Internatio-
nal Finnish Committee RIFI ry:n toiminnassa. RIFI ry on 
RIn jäsenorganisaatio. RIFIn jäsenistö muodostuu kuntou-
tusalan asiakas- ja palveluntuottajajärjestöistä sekä muista 
keskeisistä kuntoutusyhteisöistä. IAF on eräänlainen RI:n 
sisarorganisaatio ja mm. RIn pääsihteeri (Secretary Gene-
ral) on IAFn Executive Committeen jäsen. Aikanaan silloi-
nen RIn pääsihteeri Tomas Lagervall vieraili Helsingin vuo-

Suomi liittyi International Abilym-
pics Federationiin (IAF) vuonna 
2006. Organisaation suomalainen 
jäsen on Skills Finland ry. 

IAF
International Abilympics Fede-
ration. Organisaatio vastaa kan-
sainvälisistä Abilympics-kilpai-
luista. Jäseniä on 38 maasta yh-
teensä 57.

ILO
Kansainvälinen työjärjestö. Inter-
national Labour Organization. Yh-
distyneitten Kansakuntien (YK) 
alaisella organisaatiolla on mer-
kittävä ammatillisen kuntoutuk-
sen kehittäjä ja toteuttaja erityi-
sesti kehitysmaissa.

RI
Kansainvälinen kuntoutusalan 
katto-organisaatio. Rehabilita-
tion International. Pääpaino toi-
minnassa on vammaisten tasa-
arvo-, koulutus ja kuntoutuskysy-
myksissä.

RIFI ry
Rehabilitation International Fin-
nish Committee. RIFI ry on RIn 
jäsenorganisaatio. Sen jäsenistö 
muodostuu kuntoutusalan asia-
kas- ja palveluntuottajajärjestöis-
tä sekä muista keskeisistä kun-
toutusyhteisöistä.
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den 2005 WSC:ssa ja kävimme tuolloin keskusteluja hänen 
ja japanilaisten kanssa Suomen mukaan tulosta IAFn toi-
mintaan.

Ensimmäiset international Abilympics kilpailut järjestettiin 
Japanissa YK:n kansainvälisenä vammaisten vuonna 1981. 
Seuraavat kisat olivat Kolumbiassa 1985 ja kolmannet Hong 
Kongissa, jossa yhteydessä myös IAF perustettiin. Sen jäl-
keen kisoja on pidetty vuonna 1995 Australiassa, vuonna 
2000 Tsekissä ja 2003 Intiassa. Järjestössä on tällä hetkel-
lä jäseniä 38 maasta yhteensä 57, koska samasta maasta voi 
olla jäsenenä useita organisaatioita. Abilympics-kilpailutoi-
minnalle on olemassa omat säännöt, joissa on isäntämaal-
le ohjeet kilpailujen ja muun ohjelman järjestämiseksi. Kil-
pailuissa on ammatillisten lajien lisäksi myös harrastelaje-
ja (Leisure and living skills contests). 

Japanissa, Shizuokassa järjestettiin v. 2007 ensimmäistä 
kertaa samaan aikaan World Skills- ja Abilympics –kilpai-
lut. Suomesta kisoihin osallistui neljä kilpailijaa ja ensim-
mäistä kertaa Suomi osallistui myös IAFn yleiskokoukseen. 
Yleiskokous järjestetään joka neljäs vuosi pidettävien Abi-
lympics-kisojen yhteydessä. Tuossa kokouksessa allekirjoit-
tanut valittiin IAFn Executive Committeen (EXCO) jäsenek-
si. EXCOssa on 12 jäsentä, joista yksi on RIn pääsihteeri. 
EXCO:ssa on edustettuna myös seuraavat Abilympics-kisat 
järjestävän maan edustaja, joka nyt on siis Etelä-Koreasta. 
Seuraavat kisat pidetään Soulissa vuonna 2011 kesäkuus-
sa samalla kilpailuareenalla kuin aikanaan Soulin olympia-
laiset ja WSC-kisat 2001. Etelä-Korean kisat ovat järjestyk-
sessään kahdeksannet. Muut EXCOssa edustettuina olevat 
maat Suomen lisäksi ovat Itävalta, Australia, Intia, Libanon, 
Malesia, Kiina, ja tietysti Japani, josta tulevat sekä järjestön 
presidentti että sihteeristö. 

 Executive Committee kokoontuu vuosittain RI:n kongres-
sin yhteydessä. Viimeksi kyseinen kongressi pidettiin Ka-
nadassa Quebecissa elokuussa 2008 ja seuraava kokous on 
Dubaissa marraskuussa 2009. Kokousten välillä pidetään 
yhteyttä sähköpostilla ja tarvittaessa päätökset tehdään ja 
esimerkiksi uudet jäsenet hyväksytään sähköpostikokouk-
sissa.

Tulevaisuuden näkymiä 

Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa näkyy, niin säännöis-
sä kuin lajivalinnoissakin, vahva Aasian ja Afrikan kehit-
tyvien maiden mukana oleminen. Ammatillinen kuntoutus 

WSC 
World Skills Competition 
Ammattitaidon maailmanmesta-
ruuskilpailut

Ensimmäiset International Abi-
lympics-kilpailut järjestettiin Japa-
nissa YK:n kansainvälisenä vam-
maisten vuonna 1981. Tämän Jäl-
keen kilpailuja on ollut: 

Kolumbiassa 1985

Hong Kongissa 1989

Australiassa 1995 

Tsekissä 2000 

Intiassa 2003 

Japanissa 2007.

Seuraavat kilpailut pidetään Ete-
lä-Koreassa vuonna 2011. 

Suomi osallistui ensimmäistä ker-
taa International Abilympics -kil-
pailuihin vuonna 2007.
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näissä maissa on ollut suurelta osin aikuisikäisten ja aikui-
sena vammautuneiden kuntoutusta, koska kyseisissä maissa 
lukuisat ihmiset eri syistä johtuen vammautuvat myöhem-
mällä iällä. Kilpailulajitkin ovat monilta osin sellaisia, joi-
hin kehittyvissä maissa vammaisia koulutetaan ja joihin he 
työllistyvät. Näiden maiden talous on edelleenkin työvoi-
mavaltaista ja painopiste on perinteisillä käsityövaltaisil-
la aloilla ja toisaalta tietotekniikassa. Vammaryhmistä esil-
lä ovat erityisesti fyysisesti vammaiset ja aistivammaiset. 
Edellä mainituista syistä johtuen kilpailuissa ei myöskään 
ole yläikärajaa, josta johtuen kilpailijoiden joukossa voi olla 
vuosien kokemuksen omaavia ammattilaisia.

Suomen, muiden Euroopan maiden ja kaiken kaikkiaan teol-
lisuusmaiden tavoitteena Abilympics-toiminnassa on kilpai-
lutoiminnan kohdistaminen myös nuoriin erityistä tukea 
tarvitseviin osallistujiin. Japanin kilpailuissa Suomen osal-
listujat olivatkin kilpailun nuorimpia. Toinen tavoite on laji-
valikoiman laajentaminen uusille aloille, joille teollistuneis-
sa maissa myös erityistä tukea tarvitsevat työllistyvät. Tämä 
tarkoittaisi lähentymistä WSC-lajien suuntaan. Kilpailuissa 
voisi jatkossa olla tarvittaessa eri sarjat nuorille ja aikuisil-
le. Kolmas tavoite liittyy edellä mainittuun ja koskee kilpai-
lujen sääntöjen kehittämistä. Suomen tavoitteena on kehit-
tää niitä WSCn sääntöjen suuntaan, jolloin esimerkiksi osal-
listujien määrää maata kohden rajoitettaisiin ja tuomaritoi-
mintaa kehitettäisiin monikansalliseen suuntaan. Myös teh-
tävien läpinäkyvyyttä tulisi parantaa.

Muutokset kilpailutoiminnassa eivät ole helppoja, koska eri 
maiden vammaisten ihmisten tilanne ja ammatillisen kun-
toutuksen haasteet ovat varsin erilaiset johtuen erityises-
ti maiden erilaisista sosioekonomisista tilanteista ja vam-
maisten asemasta koulutuksessa, työmarkkinoilla ja yh-
teiskunnassa laajemmin. On hyvä myös muistaa, että maa-
ilman noin 60 miljoonasta vammaisesta yli 90 prosenttia 
asuu kehitysmaissa ja heistä lähes 90 prosenttia maaseu-
dulla. Näin yhtenäisen ammattitaitokilpailutoiminnan jär-
jestäminen erityistä tukea tarvitsevalle kohderyhmälle on 
huomattavasti haastavampaa kuin WSCssä. 

 IAFn piirissä on kova kiinnostus saada erityisesti Euroopan 
maita mukaan liikkeeseen. Suomi tuli vastikään varsin ak-
tiivisesti ja uudenlaisella mallilla mukaan Abilympics-liik-
keeseen ja paineet kisojen järjestämisestä kohdistuvat myös 
Suomeen. Vaikuttamassa on lisäksi tieto Suomesta luotet-
tavana kisajärjestäjänä. Myös mahdollisuus siihen, että 
Abilympics- ja WSC-kisat olisivat samassa paikassa vuon-
na 2015, on olemassa. IAFn hallitus onkin velvoittanut jär-

Kansainvälisessä kilpailutoimin-
nassa näkyy, niin säännöissä kuin 
lajivalinnoissakin, vahva Aasian 
ja Afrikan kehittyvien maiden mu-
kana oleminen. Ammatillinen kun-
toutus näissä maissa on ollut suu-
relta osin aikuisikäisten ja aikuise-
na vammautuneiden kuntoutusta.

Suomen, muiden Euroopan mai-
den ja kaiken kaikkiaan teollisuus-
maiden tavoitteena Abilympics-
toiminnassa on kilpailutoiminnan 
kohdistaminen myös nuoriin eri-
tyistä tukea tarvitseviin osallistu-
jiin. 

Toinen tavoite on lajivalikoiman 
laajentaminen uusille aloille. Kol-
mas tavoite liittyy nuorten osallis-
tumisedellytysten parantamiseen, 
mikä edellyttäisi kilpailujen sään-
töjen kehittämistä. Myös tehtävien 
läpinäkyvyyttä tulisi parantaa.
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jestön presidentin olemaan yhteydessä asiassa WSIn pre-
sidentin kanssa. Vuoden 2015 kisojen hakuprosessi tapah-
tuu siten, että IAFn vuoden 2010 EXCOn kokouksessa tu-
lee ilmoittaa halukkuus kisojen järjestämiseen. Etelä-Kore-
an vuoden 2011 kisojen yhteydessä pidettävässä IAFn yleis-
kokouksessa (Assembly) tehdään sitten päätös seuraavasta 
kisaisännästä. Mahdollisuutena on myös toimia asiassa yh-
teistyössä useamman Euroopan maan kanssa. Euroopassa 
kiinnostus kilpailutoimintaan onkin heräämässä ja esimer-
kiksi Ranskassa ollaan kiinnostuneita suomalaisesta mallis-
ta järjestää Abilympics-toiminta kansalliseen World Skills 
-organisaatioon. Oulun Taitaja-kisojen yhteyteen on suun-
niteltu kansainvälistä Abilympics-konferenssia. Siinä yhte-
ydessä on mahdollisuus eurooppalaisella tasolla käydä kes-
kusteluja toiminnan kansallisesta ja kansainvälisestä kehit-
tämisestä ja myös Euroopan maiden kiinnostuksesta vuo-
den 2015 kisojen järjestämiseen.

Kiinnostus ammattitaitokilpailu-
toimintaa kohtaa on Euroopassa 
kasvamassa. Suomalainen malli 
järjestää erityistä tukea tarvitsevi-
en TaitajaPLUS -kilpailut ja Taita-
ja 8+1 -sarja osana Taitaja-kilpai-
luja on herättänyt kiinnostusta jo 
myös muissa Euroopan maissa. 
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Tuomas Eerola, HAMK Skills Trainerś  Academy 

Ammattitaitokilpailutoiminnan moni-
puolisuus 

Nuorten ammattitaitokilpailut ovat ammatillisen koulu-
tuksen tavoitteita monella tasolla edistäviä foorumeita, 
joissa kohtaavat ammattiin opiskelevat nuoret, ammatilli-
set opettajat, työelämän toimijat, opiskeluvalintojaan har-
kitsevat sekä suuri yleisö. Kilpailuihin valmentautuminen 
ja niihin osallistuminen antaa nuorille tilaisuuden kehittyä 
kohti omaa huippuosaamistaan ja tilaisuuden myös näyttää 
osaamisensa. Yrityksille kilpailut ovat loistava tilaisuus tu-
tustua oman alan ammatillisen koulutuksen tasoon, edistää 
koulutuksen työelämälähtöisyyttä, rekrytoida nuoria osaa-
jia yrityksen palvelukseen sekä tehdä yritystä ja sen toimin-
taa tunnetuksi. 

Valmentaminen ja ammattitaitokilpailujen järjestäminen 
kehittävät opettajien ammattitaitoa sekä oppilaitosten si-
säistä toimintaa, kansainvälistymistä ja yhteistyötä yri-
tysten kanssa. Kilpailut tarjoavat mahdollisuuden vertailla 
koulutuksen ja osaamisen tasoa niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisestikin. Kilpailujen saama näkyvyys selvästi lisää 
ammatilliseen koulutukseen hakevien määrää. Valmennus-
toiminnan myötä toisaalta yksilölähtöiset toisaalta työelä-
mälähtöiset oppimisen ohjausmenetelmät kehittyvät ja ovat 
hyödynnettävissä koko ammatillisen koulutuksen kentällä. 
Suurelle yleisölle kilpailut ovat merkittäviä ammatillisen 
osaamisen ja ammatillisen koulutuksen näyteikkunoita.

Erityistä tukea tarvitsevien kilpailutoiminnan lähtökohtana 
ja perusteluna on inkluusio – inklusiivinen kasvatus ja osal-
listuva kasvatus. Inkluusiolla tarkoitetaan sitä, että

kaikki opiskelijat opiskelevat yhdessä;• 

yhteinen opetus ja ohjaus on järjestetty opiske-• 
lijan yksilöllisten edellytysten ja tarpeiden mu-
kaisesti;

jokainen niin opiskelija kuin ohjaajakin tuntee • 
olevansa hyväksytty ja arvostettu yhteisön jä-
sen.

Erityistä tukea tarvitsevien kilpai-
lutoiminnan lähtökohtana ja pe-
rusteluna on inkluusio - inklusiivi-
nen kasvatus ja osallistuva kasva-
tus. Inkluusiolla tarkoitetaan sitä, 
että

•	 kaikki	 opiskelijat	 opiskelevat	
yhdessä;

•	 yhteinen	opetus	ja	ohjaus	on	
järjestetty opiskelijan yksilöl-
listen edellytysten ja tarpei-
den mukaisesti;

•	 jokainen	 niin	 opiskelija	 kuin	
ohjaajakin tuntee olevansa 
hyväksytty ja arvostettu yhtei-
sön jäsen.

Inkluusio ei ole tietty saavutettu 
tila, vaan se on jatkuvaa osallistu-
misen esteiden purkamista.
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Inkluusio ei ole tietty saavutettu tila, vaan se on jatkuvaa 
osallistumisen esteiden purkamista.

Erityistä tukea tarvitsevien kansallisen kilpailutoiminnan 
käynnistäminen on yksi HAMK Skills Trainers´ Academyn 
toiminta-alueista. Vuonna 2008 Hämeen ammattikorkea-
koulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteyteen pe-
rustetun Skills Trainers´ Academyn toiminta tähtää ammat-
tien vetovoiman lisäämiseen ja ammatillisen koulutuksen 
laadun kehittämiseen. 

HAMK Skills Trainers´ Academyn keskeiset toiminta-alu-
eet ovat: 

valtakunnallisen Skills-toimijaverkoston ylläpito • 
ja kilpailuasiantuntijakoulutus;

alueellisten Skills-hankkeiden tukeminen;• 

kansallinen Abilympics-kilpailutoiminta;• 

huippuosaamista edistävät hankkeet, tutkimuk-• 
set ja julkaisut;

kansainvälinen kilpailutoiminta kuten World-• 
Skills, EuroSkills ja International Abilympics;

tiedottaminen ja kilpailutoiminnassa kehitet-• 
tyjen hyvien käytänteiden levitys ammatillisen 
koulutuksen kentälle.

Hämeen ammattikorkeakoululla on ollut jo ennen Skills 
Trainerś  Academyn käynnistymistä aktiivinen rooli kansal-
lisen Abilympics-toiminnan käynnistäjänä. Vuosina 2000-
2007 toteutettujen AKVA-projektien aikana Hämeen am-
mattikorkeakoulu järjesti käynnistämisseminaareja, joissa 
koottiin asiasta kiinnostuneet toimijat verkostoksi ja aloitet-
tiin Abilympics-valmentajakoulutuksien järjestäminen yh-
teistyössä verkoston muiden toimijoiden kanssa.

Merkittävää toiminnan käynnistämiseksi oli myös Skills 
Finland ry:n liittyminen kansainvälisen International Abi-
lympics Federation (IAF) jäseneksi joulukuussa 2005. Toi-
nen merkittävä toiminnan käynnistäjä oli opetusministerin 
23.11.2006 allekirjoittama kirje ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjille: Ammattitaitokilpailut – ammattiosaami-
sen näytön paikka myös erityistä tukea tarvitseville opis-
kelijoille! 

Erityistä tukea tarvitsevien am-
mattitaitokilpailutoiminnan kehit-
tämisen alkuunpanevana voima-
na merkitystä oli Suomen liittymi-
sellä International Abilympics Fe-
derationiin vuonna 2005 ja ope-
tusministeri Antti Kalliomäen kir-
je (23.11.2006) ammatillisen kou-
lutuksen järjestäjille: Ammattitai-
tokilpailut – ammattiosaamisen 
näytön paikka myös erityistä tu-
kea tarvitseville. 
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Seppo Helakorpi, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammattitaitokilpailujen ”filosofiasta”

Lähtökohtia

Suomalaisessa koulutuspolitiikassa on kautta aikojen nojau-
duttu tasa-arvo-ajatteluun. On pidetty tärkeänä, että kai-
killa suomalaisilla on mahdollisuus saada koulutusta riip-
pumatta asuinpaikasta, varallisuudesta, rodusta tai suku-
puolesta. Tämä Suomessa saavutettu tilanne ei suinkaan 
ole käytäntö kaikissa maissa. Samalla kun tasa-arvo on ol-
lut yhteinen tavoite, niin kilpailu koulutustoimialalla ei sitä 
ole ollut. Tämän tästä virittyy keskustelu kilpailun olemuk-
sesta ja mahdollisuudesta koulutuksessa. Tällöin viitataan 
uusliberalistiseen koulutusajatteluun, jossa keskeisenä näh-
dään taloudellisuus ja tehokkuus. On myös kritisoitu koulu-
tuksen kuvaamista talouden termein. Keskustelu yltyi pu-
huttaessa laatuajattelun soveltamisesta koulutukseen. Pai-
koin tämä keskustelu on saanut farssinomaisia piirteitä, kun 
eräät kirjoittajat eivät ole kunnolla paneutuneet laatuajatte-
lun perusfilosofiaan. Mielenkiintoista on ollut nähdä se, mi-
ten esimerkiksi menestyminen Pisa-vertailussa on kelvan-
nut perusteeksi hyvin toimivasta koulutuksesta! Ylioppi-
lastutkintoa ja siihen liittyvää kilpailuasetelmaa ei jostain 
syystä ole pidetty sopimattomana.

Kilpailu näyttäytyy koulutuksessa oppilastasolla, jossa on 
mahdollista vertailla oppilaan menestymistä esimerkiksi 
oppiaineissa. Voidaan kilpailla myös yhteisötasolla; tuttu-
jahan ovat luokkien väliset kilpailut mm. urheilussa. Kou-
lut voivat kilpailla paremmuudesta, esimerkiksi ylioppilai-
den menestymisessä yo-kirjoituksissa. Kun nykyisin kerä-
tään monenlaisia tilastoja, on vertailu mahdollista ja help-
poa. Olemme vierastaneet kilpailua peläten sen luhistavan 
tasa-arvon perustaa. Joillekin kouluja vertailevien ns. ran-
king-listojen tekeminen kauhistuttaa. Toiset näkevät kilpai-
lun olevan ihmiselle luontaista. Pienet lapsetkin kilpailevat 
jo varsin nuorina mm. juoksutaidoissa tai hiekkalinnojen te-
ossa.

Kun erilaiset kilpailut ovat nykyisin saaneet virallisen luon-
teen (mm. Pisa-tutkimus ja ammattitaitokilpailut), on pai-
kallaan pohtia kilpailemisen tarkoitusta, luonnetta ja tavoi-
tetta, siis perusfilosofiaa. Tässä rajaudutaan kilpailemiseen 
lähinnä taitojen ja osaamisen alueella. 

Kun nykyisin kerätään monenlai-
sia tilastoja, on vertailu mahdol-
lista ja helppoa. Olemme vieras-
taneet kilpailua peläten sen luhis-
tavan tasa-arvon perustaa. Joil-
lekin kouluja vertailevien ns. ran-
king-listojen tekeminen kauhistut-
taa. Toiset näkevät kilpailun ole-
van ihmiselle luontaista.

Kun erilaiset kilpailut ovat nykyi-
sin saaneet virallisen luonteen 
(mm. Pisa-tutkimus ja ammatti-
taitokilpailut), on paikallaan poh-
tia kilpailemisen tarkoitusta, luon-
netta	 ja	 tavoitetta,	siis	perusfilo-
sofiaa.
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Kilpaileminen ja tasa-arvo

Kilpailemisen taustalla on muutakin kuin ihmisen luonnol-
linen kilpailuvietti. Etenkin kun puhumme osaamisesta, 
globalisoituva maailman talous pakottaa yritykset kilpaile-
maan tuotteilla ja palveluilla – osaamisella. Menestymisen 
ehdoksi näyttää nousevan se, että on oltava hyvä jollakin 
toiminnan osa-alueella. Yritykset ovatkin ryhtyneet karsi-
maan toiminnastaan epäoleellista ja keskittymään alueelle, 
joka hallitaan hyvin. On ryhdytty liittoutumaan ja haettu 
sopivia kumppaneita. Niinpä kilpailusta on tullut ihan kuin 
vaivihkaa yhteisöllinen laji. On huomattu tosiasia, että niin 
ihmiset kuin yrityksetkin ovat erilaisia ja että tämä erilai-
suus onkin voimavara. Puhutaan myös kollektiivisesta älyk-
kyydestä tai asiantuntijuudesta. Kuinka tämä sopii tasa-ar-
vo-ajatteluun? 

On paikallaan pohtia koulutuksemme kivijalkaa, tasa-arvoa 
hiukan syvällisemmin. Siihen liittyen on virinnyt keskuste-
lu kasvatuksen ja opetuksen tehtävästä: tarjotaanko kaikil-
le samanlaisiin tavoitteisiin tähtäävää koulutusta vai käy-
tetäänkö sama resurssi yksilöllisten tavoitteiden saavutta-
miseen. Kysymys on laaja ja koskettaa kasvatuksen perus-
kysymystä koulutuksellisesta tasa-arvosta. Pyritäänkö kas-
vatuksessa ja koulutuksessa

koulutuksen saatavuuden tasa-arvoon• 

koulutuksen toteuttamisen tasa-arvoon vai• 

koulutuksen lopputulosten tasa-arvoon• 

Koulutuksen saatavuuden periaate tarkoittaa, että jokaisel-
la on yhtäläiset mahdollisuudet päästä koulutukseen riippu-
matta asuinpaikasta, varallisuudesta tms. tekijästä. Koulu-
tuksen tasa-arvoisen toteuttamisen periaate tarkoittaa, että 
kaikki saavat tasavertaisesti samanlaisen, yhtälailla resurs-
soidun koulutuksen. Koulutuksen lopputuloksen tasa-arvoi-
suusperiaate tarkoittaa, että esimerkiksi opetusta eriyttä-
mällä saavutetaan samat oppimistulokset. Äärimmillään 
ajateltiin, että ”kaikki voivat oppia kaiken” (kunhan opetus-
ta eriytetään riittävästi). Tätä problematiikka voidaan ha-
vainnollistaa seuraavien kuvioiden avulla.

 Ylin kuvio edustaa eräänlaista utopiaa. Koska ihmiset ovat 
erilaisia oppimisedellytyksiltään ja aina kokevat samanlai-
senkin opetuksen erilailla, ei ole mahdollisuutta saavuttaa 
täsmälleen samanlaisia oppimistuloksia samanlaisellakaan 
opetuksella. 
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Keskimmäinen tilanne edustanee tavanomaista tilannetta, 
jossa erilaiset oppijat yhtenäisesti toteutetun opetuksen tu-
loksena saavat erilaisia oppimistuloksia. Osalta jää asetetut 
tavoitteet saavuttamatta ja osalla ne ylittyvät.

Alin tilanne esittää henkilökohtaistettua opetusta ja opis-
kelua. Siinä erilaisille oppijoille on tarjolla omiin oppimise-
dellytyksiin perustuvia opinpolkuja, jotka mahdollistavat, 
että kaikki voivat saavuttaa perustavoitteet. Oppimistulos-
ten erilaisuuden pohjalta opiskelijat sijoittuvat   

Erilaiset  
oppimis- 
edellytykset

Erilaiset  
oppimis- 
edellytykset

Samanlaiset  
oppimis- 
edellytykset

Samanlaiset  
oppimis- 
tulokset

Erilaiset  
oppimis- 
tulokset

Erilaiset  
oppimis- 
tulokset

Henkilökohtainen opetus

Samanlainen opetus

Samanlainen opetus

Kuvio 1. Koulutuksen tasa-arvoproblematiikkaa  

postmodernin yhteiskunnan erilaisiin tehtäviin. Perinteinen 
”putkikoulutus” tuottaa samankaltaisia tutkintoja ja osaa-
mista, kun työelämä tarvitsisi erilaista osaamista edusta-
via työntekijöitä. Tässä siis tasa-arvo toteutuu niin, että ku-
kin saa mahdollisuuden kykyjään ja tarpeitaan vastaavaan 
koulutukseen ja sijoittuu työelämän työtehtäviin, jossa juu-
ri kyseisen henkilön osaaminen voi olla hyödyksi. 
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Koulutus on yhteiskunnallista palvelutoimintaa, jonka ta-
voitteet on määritelty lainsäädännössä. Kun koulutukses-
sa kuitenkin on kysymys taloudellisesti rajallisista resurs-
seista ja verorahoista, ei koulukaan ole säästynyt tehosta-
mis- ja taloudellisuusvaatimuksista. Siksi on ryhdytty pu-
humaan koulutuksen laadusta. EU:n koulutuspolitiikan yh-
tenä kulmakivenä on ns. Bolognan julistus, jonka tarkoi-
tuksena on yhdenmukaistaa EU-maiden koulutusta. Siihen 
liittyen on ryhdytty pohtimaan ammatillisen koulutuksen 
tavoitteita ja eri ammattien kvalifikaatioita ja kompetens-
seja. Suomi on sitoutunut näihin ohjelmiin. Kööpenhami-
nan prosessin yhteydessä on ammatillisen koulutuksen laa-
dunvarmistuksen tukemiseksi kehitetty yhteinen viitekehys 
(CQAF, Common Quality Assurance Framework), jonka pe-
rustana on mm. EFQM-malli. Mallin taustalla on myös De-
mingin laatuympyränä tunnettu jatkuvan parantamisen pe-
riaate (suunnittele, toteuta, arvioi ja paranna). Opetusmi-
nisteriö on vahvistanut Opetushallituksen antaman amma-
tillisen koulutuksen laadunhallintasuosituksen, jonka teh-
tävänä on tukea ja kannustaa ammatillisen koulutuksen jär-
jestäjiä kehittämään toimintansa laatua kohti huipputasoa, 
erinomaisuutta. Mallin osa-alueet ovat suunnittelu, toteu-
tus, arviointi sekä palaute- ja muutosmenettelyt, joille kulle-
kin on määritelty laatukriteerit. Laadunhallinnassa on kyse 
prosessien arvioinnista ja niiden parantamisesta. Kouluun 
sovellettuna se ei tarkoita oppilaiden arviointia vaan oppi-
laitoksen koulutus-, opetus- ja oppimisprosessien arviointia 
ja kehittämistä. Maastrichtin julistuksessa mainitaan talou-
dellisuuden parantaminen, syrjäytymisvaarassa olevat, yk-
silölliset ja joustavat koulutusväylät, koulutuksen ennakoin-
ti, oppimismenetelmät sekä opettajien ja kouluttajien osaa-
minen. EU:n Maastrichtin kokouksessa (2004) sovittiin yh-
teistyöstä tavoitteena

modernisoida ammatillista koulutusta, jotta Eu-• 
roopasta tulisi kilpailukykyisempi talous

tarjota kaikille eurooppalaisille – olivatpa he • 
nuoria, ikääntyneitä työntekijöitä, työttömiä tai 
muita heikommassa asemassa olevia – ne tiedot 
ja taidot, joita he tarvitsevat pystyäkseen osal-
listumaan täysimääräisesti nyt muotoutumas-
sa olevaan, tietoon perustuvaan yhteiskuntaan, 
sekä saada aikaan lisää ja entistä parempia työ-
paikkoja. 

EU:n Helsingin kommunikeassa (2006) korostetaan sitä, 
että koulutuspoliitikkojen tulisi edistää korkeatasoista am-
matillista koulutusta ja antaa edellytykset jo työssä olevil-
le päivittää osaamistaan. Tavoitteena tulee olla, että kaikki 

Opetusministeriö on vahvistanut 
Opetushallituksen antaman am-
matillisen koulutuksen laadunhal-
lintasuosituksen, jonka tehtävänä 
on tukea ja kannustaa ammatilli-
sen koulutuksen järjestäjiä kehit-
tämään toimintansa laatua koh-
ti huipputasoa, erinomaisuutta. 
Mallin osa-alueet ovat suunnitte-
lu, toteutus, arviointi sekä palau-
te- ja muutosmenettelyt, joille kul-
lekin on määritelty laatukriteerit.
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nuoret ovat joko ammatillisessa koulutuksessa tai korkea-
koulutuksessa. Heidän opinnoissaan saavuttamansa tieton-
sa ja taitonsa tulee myös olla sellaisia, että ne hyödyttävät 
heitä sekä työssä että tulevassa elämässä. Julkilausumassa 
korostetaan myös joustavia opintopolkuja, mikä mahdollis-
taa siirtymisen toisille koulutusasteille, erityisesti amma-
tillisesta koulutuksesta korkeakoulutukseen. Ammatilli-
sen koulutuksen tulisi olla tasapuolista ja tehokasta. Se tar-
koittaa sitä, että koulutuksen kannalta epäsuotuisassa ase-
massa ja syrjäytymisvaarassa olevat tulee ottaa erityisesti 
huomioon. Se tarkoittaa myös sitä, että ammatillisen kou-
lutuksen tulee tarjota ammatillisen perusosaamisen lisäk-
si myös huipputason osaamista, jotta osaamisen puutteet ja 
pula osaajista voidaan välttää ja ylläpitää innovaatiotoimin-
taa ja kasvua tietoyhteiskunnassa. 

Koulutuksen henkilökohtaistaminen ja kilpailutoiminta

Koulutuksessa, niin yksilö- kuin yhteisötasolla, on koros-
tunut pyrkimys joustavuuteen, yksilöllisyyteen, erityisyy-
den ja ainutlaatuisuuden arvostamiseen, mikä käytännös-
sä on johtanut koulutuksen henkilökohtaistamiseen. Nyky-
yhteiskunnassa voi omia kykyjä ja tarpeita edistää muual-
lakin kuin koulutuksen piirissä. Elämässä ja työssä tarvit-
tavaa osaamista voi kehittää mm. harrastusten, alati moni-
puolistuvien medioiden, verkkojen ja verkostojen piirissä. 
Elämää rikastuttavia yhteisöjä on tarjolla runsaasti ja näyt-
tää siltä, että etenkin nuoriso on nopeasti omaksumassa nii-
hin liittyvät toimintatavat. Koulutuksen suuri haaste liittyy 
muuallakin kuin koulussa hankittujen tietojen ja taitojen, 
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Koulun pe-
rimmäisenä tavoitteena ei suinkaan ole tiettyjen arvosano-
jen vaan osaamisen hankinta. Vastaavasti koulutusorgani-
saatioiden tavoitteena ei ole itse (koulutus)järjestelmä, vaan 
yksilöitä ja yhteisöä parhaiten palveleva toiminta. 

Miten voimme tietää, olemmeko yksilöinä hyviä tai olemme-
ko organisaationa tarpeita täyttäviä? Yhteisötasolla vastaus 
tähän kysymykseen on laatuajattelu ja siihen liittyvä jat-
kuva arviointi ja kehittäminen (oppiva organisaatio). Ei ole 
mitenkään sattuma, että nykyisin on ryhdytty tutkimaan 
työyhteisöjen kollektiivista, yhteisöllistä luonnetta ja siihen 
kytkeytyvää kollektiivista, jaettua asiantuntijuutta. Oleelli-
nen osa osaamista on ns. hiljaisen tiedon muodossa ”kätkey-
tyneenä” työyhteisöjen toimintakulttuuriin. 

Osaaminen ei ole vain yksilötason kysymys, vaan etenkin 
verkostoyhteiskunnassa se on myös yhteisötasolla esiinty-

Ammatillisen koulutuksen tuli-
si olla tasapuolista ja tehokas-
ta. Se tarkoittaa sitä, että koulu-
tuksen kannalta epäsuotuisas-
sa asemassa ja syrjäytymisvaa-
rassa olevat tulee ottaa erityises-
ti huomioon. Se tarkoittaa myös 
sitä, että ammatillisen koulutuk-
sen tulee tarjota ammatillisen pe-
rusosaamisen lisäksi myös huip-
putason osaamista.
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vä tekijä. Laatutoiminnalla ja siihen kuuluvalla arvioinnil-
la ja kehittämisellä pyritään kehittämään yhteisön toimin-
taa. Laatutyöhön on kytkeytynyt ajatus ”parhaista käytän-
nöistä”. On olemassa eri aloilla ja eri tapauksissa parhaiten 
toimivia ja tuloksia tuottavia käytänteitä. On kiinnostavaa 
tietää, miten muut toimivat – etenkin se, miten menestyvät 
organisaatiot saavuttavat hyviä tuloksia. Tästä ajattelusta 
ovat kummunneet laatukilpailujen perusteet. Suomessakin 
on kilpailu laadusta jo kymmenien vuosien ajan (Suomen 
laatupalkinto vuodesta 1976 lähtien). Nyttemmin mukaan 
ovat tulleet myös julkiset palveluorganisaatiot. Vaikka onkin 
kiinnostavaa tietää, mikä organisaatio on kunakin vuonna 
alallaan paras, laatukilpailujen perimmäinen tarkoitus liit-
tyy hyviin toimintatapoihin, toiminnan laatuun ja sen kehit-
tämiseen. Opetushallitus ja opetusministeriö ovat perusta-
neet opetusalaa koskevan laatupalkinnon, josta kouluorga-
nisaatiot kilpailevat vuosittain. Laadusta ja sen kehittämi-
sestä onkin tullut keskeinen kysymys kaikilla kouluasteilla. 
Kysymys ei ole kilpailusta toisia oppilaitoksia vastaan, vaan 
yhdessä toisten kanssa. 

Kuten aiemmin alussa todettiin, yksilötasolla kilpailemi-
nen on koettu problemaattiseksi koulutuksessa. ”Vanhas-
sa koulussa” annettiin oppilaille todistus, jossa oman keski-
arvon ohella oli mainittu luokan keskiarvo. Peruskoulu-uu-
distuksen aikoihin tästä vertailevasta ja opiskelijaa leimaa-
vasta tavasta luovuttiin ja alettiin puhua tavoiteperustaises-
ta arvioinnista, siis kuinka hyvin opiskelija on saavuttanut 
opinnoille asetetut tavoitteet. Tämä perusajatus on ollut näi-
hin päiviin saakka arvioinnin perusta myös ammatillises-
sa koulutuksessa. Nykyistä yhteiskuntaa on sanottu osuvas-
ti osaamisyhteiskunnaksi. Nyt on kiinnostavaa tietää, mitä 
osaamista esimerkiksi tietyssä työssä tarvitaan ja kuinka 
tuo osaaminen voidaan hankkia. Osaamiskäsitykseen liit-
tyy voimakas painopisteen muutos tietotavoitteista taitota-
voitteisiin. On sanottu, että suomalainen koulu on ollut tie-
topainotteinen ja tietoja ylikorostava, esimerkiksi ylioppi-
lastutkinto. Koulutuksessa ovat perusmalleina olleet kaikil-
le yhtenäinen opetus ja yhteiset tavoitteet (ks. edellä kuvat-
tu tasa-arvoajattelu). 

Etenkin ammatillisessa koulutuksessa on voimallisesti ke-
hitetty osaamisperustaista ajattelua, jossa kiinnostavaa on 
tietää, mitä opiskelija jo osaa ja mitä osaamista hänen tulisi 
vielä hankkia sekä se, miten tuo osaaminen parhaiten han-
kitaan. Tämän ajattelun taustalla ovat uusien oppimis- ja 
tietokäsitysten teoreettiset perusteet, mm. (sosio)konstruk-
tivistinen oppimiskäsitys, trialoginen (kontekstisidonnai-
nen)oppiminen, yhteisöllinen tiedonrakentaminen ja hil-

jainen tieto. Päivän iskusanoja ovat osaamisen tunnistami-
nen ja tunnustaminen. Jo vuosien ajan on kehitetty näyt-
töperustaista opiskelua. ”Tuhannen taalan” kysymys kuu-
luu: Miten näytetään ja arvioidaan osaamista tai tiettyä tai-
toa? Työelämässä tapahtuva työssäoppiminen on sidoksis-
sa kyseisen työpaikan kontekstiin. Pohditaan sitä, riittää-
kö tämä ”todisteeksi” osaamisesta laajemminkin. Yksi kes-
keinen ammattikoulutuksen tavoite on työllistää opiskelijat 
mahdollisimman hyvin koulutuksen jälkeen. Kiinteässä yh-
teistyössä työelämän kanssa toteutettu työssäoppiminen on 
nähty parantavan koulutuksen osuvuutta suhteessa työelä-
män osaamisvaatimuksiin. 

Yksilön kannalta koulutuksessa on myös kysymys siitä, 
kuinka hyvin se pystyy joustamaan ja tarjoamaan juuri ky-
seisen opiskelijan tarpeista ja taipumuksista lähtevää kou-
lutusta sekä tukemaan hänen persoonallista kasvuaan. Kou-
lutusta on pyritty yksilöllistämään ja henkilökohtaistamaan 
”putkimaisen” koulutuksen sijaan. Tällaisen koulutuksen 
taustalla on ajatus siitä, että ammatillisten taitojen oppi-
misessa ja opetuksessa nojauduttaisiin seuraavaan lahjak-
kuustutkimuksista peräisin olevaan ajatusrakennelmaan:

Ke hitt y m in e n

Lahjakkuus, kyvyt

1 motoriikka
2 kielellisyys
3 sosiaalisuus
4 luovuus
5 musikaalisuus
6 matemaattisuus
...

Taidokas toiminta,  
osaaminen

1 kädentaidot
2 vuorovaikutus
3 yhteistyö
4 innovatiivisuus
5 ongelmanratkaisu
6 metataidot
...

Oppiminen

Toimintaympäristö

Persoonallisuus

Motivaatio

 Kuvio 2. Kyvykkyydestä osaamiseen 

Taito ja taitaminen ovat yhteydessä kykypotentiaaliin ja 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. On olemassa erilaisia 
lahjakkuuden osa-alueita, jotka kehittyvät henkilökohtai-
siksi erityistaipumuksiksi. Jos toimintaympäristö on suo-
tuisa, motivoiva ja kannustava, taipumukset kehittyvät ky-
vykkyydeksi, joka näyttäytyy taidokkaana toimintana, esi-
merkiksi työtaitoina. Tietyt henkilökohtaiset ominaisuu-
det edustavat eräänlaisia valmiuksia, jotka muuttuvat ky-
vykkyydeksi ympäristön ja persoonallisten ominaisuuksien 
kasvun vaikutuksesta, jolloin syntyy motivaatio tehdä jota-
kin. Aiemmin edellä kuvattuun oppivan yhteisön ideaan liit-

Koulutuksen suuri haaste liittyy 
muuallakin kuin koulussa hankit-
tujen tietojen ja taitojen, osaami-
sen tunnistamiseen ja tunnusta-
miseen. Koulun perimmäisenä ta-
voitteena ei suinkaan ole tietty-
jen arvosanojen vaan osaamisen 
hankinta. Vastaavasti koulutusor-
ganisaatioiden tavoitteena ei ole 
itse (koulutus)järjestelmä, vaan 
yksilöitä ja yhteisöä parhaiten pal-
veleva toiminta.

Nykyistä yhteiskuntaa on sanot-
tu osuvasti osaamisyhteiskun-
naksi. Nyt on kiinnostavaa tietää, 
mitä osaamista esimerkiksi tie-
tyssä työssä tarvitaan ja kuinka 
tuo osaaminen voidaan hankkia. 
Osaamiskäsitykseen liittyy voima-
kas painopisteen muutos tietota-
voitteista taitotavoitteisiin.
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Taito ja taitaminen ovat yhteydessä kykypotentiaaliin ja 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. On olemassa erilaisia 
lahjakkuuden osa-alueita, jotka kehittyvät henkilökohtai-
siksi erityistaipumuksiksi. Jos toimintaympäristö on suo-
tuisa, motivoiva ja kannustava, taipumukset kehittyvät ky-
vykkyydeksi, joka näyttäytyy taidokkaana toimintana, esi-
merkiksi työtaitoina. Tietyt henkilökohtaiset ominaisuu-
det edustavat eräänlaisia valmiuksia, jotka muuttuvat ky-
vykkyydeksi ympäristön ja persoonallisten ominaisuuksien 
kasvun vaikutuksesta, jolloin syntyy motivaatio tehdä jota-
kin. Aiemmin edellä kuvattuun oppivan yhteisön ideaan liit-



38 Kilpailuja kaikille I

Opiskelijoiden henkilökohtaisia 
taipumuksia tulisi kehittää niin, 
että syntyy kyseisessä ammatis-
sa tarvittavaa osaamista. On tun-
nustettava, että kaikkien ei tarvit-
se hallita kaikkia kyseisen ammat-
tialan työtehtäviä. Tiimimäinen ja 
verkostomainen työyhteisö raken-
tuu erilaisista ihmisistä, erilaisis-
ta osaamisista, jotka täydentävät 
toisiaan. 

tyen kouluja tulisi siis kehittää toimintatavoiltaan sellaisik-
si, että ne voisivat nykyistä paremmin luoda kannustavan, 
motivoivan ja yksilöllistä kasvua tukevan ja rikastuttavan 
yhteisön. Opiskelijoiden henkilökohtaisia taipumuksia tulisi 
kehittää niin, että syntyy kyseisessä ammatissa tarvittavaa 
osaamista. On tunnustettava, että kaikkien ei tarvitse hal-
lita kaikkia kyseisen ammattialan työtehtäviä. Tiimimäinen 
ja verkostomainen työyhteisö rakentuu erilaisista ihmisistä, 
erilaisista osaamisista, jotka täydentävät toisiaan. 

On siis kaksi keskeistä ja tärkeää kysymystä ja haastetta 
ammattiopetukselle: 1) tunnistaa ja tunnustaa opiskelijan 
henkilökohtaiset ominaisuudet uniikkeina kykypotentiaa-
leina ja 2) rakentaa opiskelu ja koulutusprosessit niin, että 
ne tukevat ja motivoivat persoonallisten taipumusten poh-
jalle rakentuvaa oppimista ja ammatillista kasvua. 

Ammatillisessa koulutuksessa on jäänyt taustalle ammat-
ti-identiteetin rakentuminen ja sen tukeminen. Opiskelija 
näkee tavoittelemansa ammatin osana omaa tulevaisuut-
taan; siitä kasvaa osa hänen kokonaisidentiteettiään. Aiem-
min korostui ammattilaisuudessa ammattiylpeys. Kokemus 
ja mielihyvä siitä, että hallitsee työnsä hyvin. Hyvään am-
mattitaitoon ja ammattiylpeyteen kuuluu tehdä työ hyvin. 
Kiireessä ja taloudellisten paineiden alla on houkutus toi-
mia vastoin ammattietiikkaa, esimerkiksi kiinnittää muovi-
matto kostean betonin päälle tai jättää eristeet kuivaamatta 
taikka asentaa hutaisten sähköpistokkeet vinoon asentoon. 
On nimenomaan koulun tehtävä kiinnittää tähän puoleen 
huomiota. Todellinen työpaikka työssäoppimisessa saat-
taa jopa antaa oppijalle virheellistä kuvaa todellisesta am-
mattitaidosta ja ammattiylpeydestä. Opiskelussa on puhut-
tava ammattietiikasta ja ammatti-identiteetistä sekä am-
mattikunnan hyvistä perinteistä. Hyvään ammattilaisuu-
teen kuuluu myös jatkuva itsensä ja oman ammattitaidon 
kehittäminen, jopa rajojen ylittäminen. Sisäinen ammattiyl-
peys ja ”täydellinen” ammatillinen osaaminen antavat työl-
le sisäistä tyydytystä ja motivaatiota tehdä päivittäistä työ-
tä. Parhaimmillaan työssä voi kokea ns. flow-tunteen, jossa 
kiintoisa ja motivoiva työ antaa energiaa ja voimaannuttaa 
(empowerment). Hyvässä työssä on sopivasti autonomiaa, 
henkilö voi itse päättää mm. työstään, kehittää sitä ja toimia 
kiinnostavassa tiimissä.

Ammattitaitokilpailujen tehtävänä on ennen muuta edistää 
ammattitaidon oppimista ja levittää hyviä käytänteitä. Tois-
sijaista on itse kilpailu. Ammattitaitokilpailuja on monen-
tasoisia: Taitaja-kilpailut alueellisesti ja valtakunnallisesti, 
EuroSkills-kilpailut eurooppalaisella tasolla ja WorldSkills-
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Ammattitaitokilpailut ovat tuo-
neet ammattitaidon ja ammatti-
työn kaikkien nähtäväksi. Ne ovat 
käynnistäneet valtaisan kehittä-
mistyön ja tutkimustoiminnan sii-
tä, mitä oikeastaan on osaaminen 
ja ammattitaito. Kun kilpailut kier-
tävät eri maissa ja eri paikkakun-
nilla, ne tulevat lähelle ihmisiä ja 
etenkin uranvalinnan edessä ole-
via nuoria, jotka saavat konkreet-
tisesti nähdä eri alojen kirjon ja eri 
ammattien työn luonteen.

kilpailut maailmanlaajuisesti. Nämä kilpailut ovat tuoneet 
ammattitaidon ja ammattityön kaikkien nähtäväksi. Ne ovat 
käynnistäneet valtaisan kehittämistyön ja tutkimustoimin-
nan siitä, mitä oikeastaan on osaaminen ja ammattitaito. 
Kun kilpailut kiertävät eri maissa ja eri paikkakunnilla, ne 
tulevat lähelle ihmisiä ja etenkin uranvalinnan edessä olevia 
nuoria, jotka saavat konkreettisesti nähdä eri alojen kirjon 
ja eri ammattien työn luonteen. On selvää, että kilpailutilan-
ne ei ole aito työtilanne, mutta se antaa viitteitä ammateis-
ta, niiden työtehtävistä ja ammattitaitovaatimuksista. Am-
mattitaitokilpailuja on kritisoitu siitä, että ne edustavat ns. 
suljettua näyttöä, jossa taito arvioidaan tietyssä laborato-
riomaisessa ympäristössä. Kilpailutilanne ei vastaa todel-
lista työtilannetta. Siitä puuttuu mm. sosiaalinen ympäris-
tö, työyhteisö, jossa mm. tiimityö ja yhteinen toiminta (toi-
silta oppiminen, osaamisen jakaminen) näyttelee usein hy-
vin merkittävää osaa. Kilpailutehtäviä onkin kehitettävä lä-
hemmäksi todellista työtilannetta asiakaspalveluineen, tii-
mitöineen ja kehittämistehtävineen. Kritiikkiä on kohdistu-
nut myös siihen, että samanlaiset kilpailutehtävät eivät huo-
mioi eri maiden kultturellisia eroja. Toisaalta toisenlaiset ta-
vat tehdä samaa työtä antavat ajattelemisen aihetta ja poh-
dituttavat oman työskentelytavan oikeellisuutta. 

Vaikka ammattitaitokilpailijoille menestyminen kilpailussa 
on myönteinen ja tärkeä kohokohta ja ponnahduslauta am-
mattialalla eteenpäin, kilpailut ovat ennen muuta työtä am-
matillisuuden ja ammatillisen koulutuksen tunnetuksi te-
kemiseksi. On selvää, että uranvalintavaiheessa oleva nuori 
saa oivan tietopaketin ja ymmärryksen kiinnostuksen koh-
teena olevasta ammatista kierrellessään katsomassa, miten 
vain muutamaa vuotta vanhemmat koulutuksen saaneet 
nuoret pystyvät tekemään huipputaidokkaita luomuksia ja 
todellista ammattityötä. Monet epäluulot ja ennakkokäsi-
tykset saattavat muuttua. Ammatit ja niiden taitovaatimuk-
set muuttuvat nyky-yhteiskunnassa nopeasti. On varmaan-
kin monelle nuorelle kiintoisaa nähdä kaikki ne laitteet ja 
ympäristöt, joissa ammattilaiset työskentelevät. Ei siis ole 
mitenkään sattumaa, että Suomessakin ammatillisen kou-
lutuksen arvostus on noussut jopa niin, että vuonna 2008 
toisen asteen ammatilliseen koulutukseen oli enemmän ha-
kijoita kuin lukiokoulutukseen. Kun koululainsäädäntöjä on 
uudistettu niin, että myös ammatillista tietä on mahdollis-
ta edetä aina korkeimpiin tutkintoihin saakka, ei ole ihme, 
että ammatillinen väylä nyt kiinnostaa. Tässä muutoksessa 
oma merkityksensä on ollut ammattitaitokilpailuilla. Kilpai-
lut ovat myös innostaneet tutkimaan taitoja, kehittämään 
taitojen opetusta ja oppimista sekä antamaan pohjaa asian-
tuntijuuteen ja huippuosaamiseen valmennukselle. 
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Ammattitaitokilpailut ammatillisen kes-
tävän kehityksen osaamisen edistäjänä

Kestävä kehitys työelämän haasteena

Kestävän kehityksen perusajatuksena on turvata ihmisten 
hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Kestävään kehitykseen 
kuuluu ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen eli so-
siaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Ekologinen ja taloudel-
linen kestävyys edellyttää luonnonvarojen kestävää käyttöä 
pitkällä aikavälillä sekä ympäristön käytön ja kuormituksen 
sopeuttamista luonnon kantokykyyn. Sosiaalinen kestävyys 
edellyttää ihmisten tasa-arvon, terveyden, turvallisuuden ja 
hyvinvoinnin turvaamista sekä osallistumisen ja vaikutta-
misen mahdollisuuksia. Kulttuurinen kestävyys edellyttää 
kulttuurien moninaisuuden säilymistä ja mahdollisuutta va-
paaseen henkiseen toimintaan ja eettiseen kasvuun.

Työelämässä nämä kestävän kehityksen tavoitteet vaikutta-
vat mm. lainsäädännön vaatimusten kautta, ekotehokkuu-
den tuomien taloudellisten hyötyjen kautta sekä laajemmin 
yritysten yhteiskuntavastuun kautta. Viime vuosina erityi-
sesti vilkkaan ilmastonmuutoskeskustelun myötä on laajasti 
ymmärretty ja tunnustettu, että työ- ja toimintatapoja täy-
tyy muuttaa ekotehokkaammiksi kaikilla aloilla. 

Työelämän kestävän kehityksen haasteet edellyttävät osaa-
mista kaikilta työtekijöiltä. Eri ammateissa ja eri aloilla kes-
tävän kehityksen näkökohdat ja siten tarvittava osaaminen 
ovat kuitenkin erilaisia. Ekologisen ja taloudellisen kestä-
vyyden osaamista on esimerkiksi materiaali- ja energia-
tehokkaat työtavat, ympäristömyötäisten raaka-aineiden 
käyttäminen sekä tuotteen käyttöiän pidentäminen. Sosi-
aalisen ja kulttuurisen kestävyyden osaamista on esimer-
kiksi työturvallisuus sekä erityisryhmien luonteva kohtaa-
minen ja huomioon ottaminen asiakaspalvelussa ja omassa 
työyhteisössä. TaitajaPLUS-kilpailu edistää ja tuo näkyväk-
si erityisryhmien tasa-arvoista mahdollisuutta työhön, kou-
lutukseen ja osallistumiseen. 

Kestävä kehitys ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillinen koulutus pyrkii osaltaan vastaamaan kestä-
vän kehityksen haasteeseen. Ammatillisessa koulutukses-

Kestävään kehitykseen kuuluu 
ekologinen, taloudellinen ja yh-
teiskunnallinen eli sosiaalinen ja 
kulttuurinen ulottuvuus. 

Sosiaalisen ja kulttuurisen kestä-
vyyden osaamista on esimerkiksi 
työturvallisuus sekä erityisryhmi-
en luonteva kohtaaminen ja huo-
mioon ottaminen asiakaspalvelus-
sa ja omassa työyhteisössä. Tai-
tajaPLUS-kilpailu edistää ja tuo 
näkyväksi erityisryhmien tasa-ar-
voista mahdollisuutta työhön, kou-
lutukseen ja osallistumiseen. 
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sa kestävän kehityksen opetuksessa korostuu tulevaan am-
mattiin liittyvä osaaminen ja valmiudet työelämässä toimi-
miseen – kuluttajan ja kansalaisen roolia unohtamatta. Am-
matillisen koulutuksen rooli kestävän kehityksen edistämi-
sessä on toisaalta työelämän osaamistarpeisiin vastaami-
nen, mutta myös työelämän aktiivinen kehittäminen kestä-
vien työ- ja toimintatapojen edistämisen kautta. 

Parhaillaan uusittavissa opetussuunnitelmien perusteis-
sa kestävä kehitys sisältyy ammattitaitovaatimuksiin yhte-
nä elinikäisen oppimisen avaintaitona sekä tutkintojen pe-
rusteiden ammatillisiin tutkinnon osiin alakohtaisten pai-
notusten mukaisesti. Lisäksi kestävä kehitys sisältyy usei-
siin ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin, esimerkik-
si fysiikkaan ja kemiaan, terveystietoon, etiikkaan ja yritys-
toimintaan. Kestävän kehityksen osaamista tulee myös ar-
vioida ammattiosaamisen näytöissä. Näytössä arvioinnin 
kohteena myös kestävän kehityksen osaamisen arvioinnis-
sa voivat olla: 

Työprosessin hallinta• 

Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hal-• 
linta 

Työn perustana olevan tiedon hallinta• 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot• 

Ammatillisissa tutkinnon perusteissa Kestävä kehitys elin-
ikäisen oppimisen avaintaitona on määritelty seuraavasti: 

”Opiskelija tai tutkinnon suorittaja sitoutuu toimimaan am-
matissaan kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, 
sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden puolesta. Hän 
noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävää kehitystä 
käsitteleviä säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia.”

Kestävän kehityksen koulutuksen merkitystä on korostet-
tu myös lukuisissa kansallisissa strategioissa ja ohjelmissa. 
Näissä ammatillisen koulutuksen osalta korostetaan erityi-
sesti oman ammattialan kestävän kehityksen osaamista. 
Opetusministeriön kestävän kehityksen työryhmä on stra-
tegiassaan (2006) asettanut yhdeksi tavoitteeksi myös kes-
tävän kehityksen huomioon ottamisen ammattitaitokilpai-
luissa:

”Kestävä kehitys on tärkeää ottaa huomioon myös ammat-
titaitokilpailuissa, sekä lajien suunnittelussa että toteutuk-

Parhaillaan uusittavissa opetus-
suunnitelmien perusteissa kes-
tävä kehitys sisältyy ammattitai-
tovaatimuksiin yhtenä elinikäisen 
oppimisen avaintaitona sekä tut-
kintojen perusteiden ammatillisiin 
tutkinnon osiin alakohtaisten pai-
notusten mukaisesti.
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sessa, koska ammattiosaajien huippusuoritukset välittävät 
ja viestivät toimintamalleja tuleville ammattilaisille.” (OPM. 
Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa; Baltic 21E 
-ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n 
kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä 
(2005 – 2014) varten)

Kestävä kehitys ammattitaitokilpailuissa

Ammattitaitokilpailujen kautta voidaan edistää kestävän 
kehityksen huomioon ottamista ammatillisessa koulutuk-
sessa. Ammattitaitokilpailut ovat hyvä tapa tuoda kestävän 
kehityksen osaamista ja osaamisvaatimuksia esille niin ta-
pahtuman kävijöille, osallistuville oppilaitoksille kuin ta-
pahtuman yhteistyöyrityksillekin. Kilpailuissa ovat edus-
tettuina nuorten ammattiosaajien parhaimmisto ja huippu-
osaaminen, joten kilpailutoiminta on hyvä tapa tuoda esil-
le sitä, että oman alansa huippuosaaja hallitsee myös oman 
työnsä kestävän kehityksen näkökohdat. 

Toisaalta ammattitaitokilpailut ovat hyvä tapa myös konkre-
tisoida joskus abstraktiltakin tuntuvaa kestävän kehityksen 
käsitettä ja tuoda sitä lähemmän eri ammattialojen opetusta 
ja osaamisen arviointia. Kun kilpailutehtävissä kestävän ke-
hityksen osaamisen on yksi konkreettinen, mitattava ja ar-
vioitava osa-alue, voi kilpailutoiminta olla siten edistämäs-
sä myös kestävän kehityksen sisällyttämistä laajemminkin 
opetukseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. 

Espoon Taitaja-kilpailuissa 2008 tehtiin merkittävä avaus, 
kun kestävän kehityksen näkökohdat otettiin ensimmäisen 
kerran systemaattisesti huomioon ammattitaitokilpailuis-
sa. Lajivastaaville järjestettiin koulutusta aiheesta ja am-
mattialakohtaista kestävän kehityksen osaamista arvioi-
tiin kaikissa kilpailulajeissa. Monissa lajeissa nämä näkö-
kohdat otettiin huomioon myös kilpailulajin toteuttamises-
sa. Lisäksi jokaisen kilpailulajin kestävän kehityksen näkö-
kohdista ja niihin liittyvästä osaamisen arvioinnista kerrot-
tiin myös lyhyesti lajipylväissä. Tämän tavoitteena oli teh-
dä ammatillinen kestävän kehityksen osaaminen näkyväk-
si myös tapahtuman yleisölle. 

Kyseessä ei kuitenkaan ollut vain yksien kilpailujen projek-
ti, vaan jatkuvan parantamisen prosessi. Ammatillista kes-
tävän kehityksen osaamista arvioitiin myös Vaasassa Taita-
ja 2009 -kilpailuissa ja kestävä kehitys tulee olemaan mu-
kana jatkossakin ammattitaitokilpailuissa. 

Ammattitaitokilpailut ovat hyvä 
tapa tuoda kestävän kehityksen 
osaamista ja osaamisvaatimuk-
sia esille niin tapahtuman kävi-
jöille, osallistuville oppilaitoksille 
kuin tapahtuman yhteistyöyrityk-
sillekin.
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Kestävän kehityksen huomioon ottaminen lajien toteu-
tuksessa

Kestävän kehityksen näkökohdat voidaan ja tulisikin ottaa 
huomioon myös lajien järjestämisessä. Vaikka ammattitai-
tokilpailutapahtumat ovatkin lyhytaikaisia, liittyy tapahtu-
mien järjestämiseen aina paljon ympäristö- ja muita vaiku-
tuksia mm. hankintojen, kuljetusten, ruokapalveluiden, ra-
kennettavien väliaikaisten rakenteiden ja syntyvien jättei-
den myötä. Oleellista on ottaa kestävän kehityksen näkö-
kohdat huomioon jo lajin, ja koko kilpailutapahtuman suun-
nitteluvaiheessa. 

Lajivastaavat ovat avainasemassa kestävän kehityksen to-
teuttamisessa ja edistämisessä ammattitaitokilpailuissa. 
He vastaavat pitkälti kilpailutehtävien ja niiden arvioinnin 
suunnittelusta sekä lajien kilpailupaikkojen toteutuksesta. 
Lajivastaaville onkin kehitetty suunnittelutyön tueksi lajin 
kestävän kehityksen käsikirja sekä tarkistuslista, johon on 
koottu esimerkkejä kilpailutehtävien ja lajien toteutuksen 
kestävän kehityksen näkökohdista. 
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Erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailut ovat 
kehittyneet pysyväksi osaksi Taitaja- ja Skills-toimin-
taa. TaitajaPLUS-kilpailu ja Taitaja 8+1 -sarja antavat 
tulevaisuudessa monia mahdollisuuksia opiskelijoille, 
opettajille, työpaikkaohjaajille, koulutuksen järjestä-
jille ja työelämälle.

Miksi ammattitaitokilpailutoimintaa halutaan kehit-
tää? Millaisia vaikutuksia ammattitaitokilpailuilla 
on? Miten kilpailuihin pääsee mukaan? Ketkä saa-
vat kilpailla? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia 
on olemassa?

Kilpailuja kaikille I antaa vastauksia näihin kysymyk-
siin. Julkaisu on ensimmäinen osa kolmiosaisessa 
sarjassa. Sarjan kaksi muuta teosta julkaistaan PDF-
versiona toukokuussa 2009. Niissä käsitellään tar-
kemmin erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitoval-
mennusta ja ammattitaitokilpailujen järjestämistä.

Kaikille kilpailuja I on tarkoitettu perusteokseksi eri-
tyistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailuista kai-
kille asiasta kiinnostuneille.
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