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Taitajavuosi 2021

• Taitajavuosi alkaa edellisten kilpailujen päätyttyä ja jatkuu 
omiin kilpailuihin saakka.

• Elokuussa viikko 34 oli taitajavuoden avausviikko

• Huipentui pe 21.8. pidettyyn päivään, joka streemattiin
verkkoon.
• Ensimmäistä kertaa taitajavuoden avaus oli nähtävänä koko 

suomessa

• Edellisen kerran Taitaja-tapahtuma Oulussa oli huhtikuussa 
2010



Taitaja-tapahtuma
• Ammattitaidon SM-kilpailu, jossa noin 45-50 eri kilpailulajia

• Vuosittain järjestettävä ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma

• Kolmiportainen ketju
• Taitaja9 kilpailu eli T9-kilpailu

• Taitaja-semifinaalikilpailu

• Taitaja SM-finaalikilpailu

• T9 jakautuu kolmeen osaan
• Paikalliskilpailut

• Aluekilpailut (Suomi jaettu 12 alueeseen)

• Loppukilpailut (Taitaja-kilpailujen yhteydessä)

• 3-hengen joukkueet 7-9 lk opiskelijoita



Taitaja-tapahtuma

• Taitaja-semifinaalikilpailut normaalisti järjestettynä
• Yleensä noin 100 erillistä semifinaalia. Samassa lajissa voi olla useita 

semifinaalia.

• Semifinaaleihin osallistuu n. 1500 kilpailijaa eri puolilta Suomea
• Alueittain sovittu etukäteen, montako kilpailijaa tai paria pääsee finaaliin 

mistäkin semifinaalista (riippuu osallistuja määrästä)

• Finaaliin pääsee maksimissaan 8 kilpailijaa tai paria / laji  

• Korona on aiheuttanut muutoksia, jotka näkyvät kaikissa 
Taitajan kilpailumuodoissa, niistä myöhemmin lisää.



Taitaja-tapahtuma

• Skills Finland ry kattojärjestö, yhdistys, joka suojelee brändiä 
ja laatii säännöt ja valvoo toteutusta suunnittelusta aina 
loppuraporttiin saakka.

• Skills Finland ry:
• OKM

• OPH 

• Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

• Työmarkkina järjestöjä

• Henkilöjäseniä

• Jne.



Taitaja-tapahtuma

• Järjestämisvastuu ammatillisen koulutuksen järjestäjillä
• Kilpailuja haetaan aiemmin sovitun järjestyksen mukaisesti

• 2020 oli JKL, 2021 Oulu, 2022 Pori, 2023 Espoo jne.

• Skills Finland ja järjestäjä tekevät kirjallisen sopimuksen
• Kilpailupaikat

• Vastuulliset henkilöt

• Aikataulu

• Lajit

• Oheistapahtumat

• Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

• Budjetti

• Velvoitteet ja vastuut



Taitaja-tapahtuman tavoite

• Kehittää ammatillista koulutusta

• Luo väylän yritysten ja koulutuksen välille
• Tavoitellaan n. 2 000 000 euron edestä sopimuksia 

• Lisää ammatillisen koulutuksen tunnettuutta

• Avaa nuorille mahdollisuuden työelämään ja kilpailuissa 
etenemiseen aina maailman huipulle saakka

• Lisää koulutuksen järjestäjien yhteistyötä

• Lisää eri alojen yhteistyötä

• Lisää opettajien keskinäistä yhteistyötä

• Nostaa ammattiosaamisen tasoa



Taitaja-tapahtuma uudessa tilanteessa

• T9 kilpailujen luonne aiemmin
• Paikalliskilpailuja oli satoja eri puolilla Suomea

• Monta eri toteutusmallia

• Paikalliskilpailut keräsivät koko maassa n. 2700 joukkuetta, joista 
karsittiin parhaimmat aluekilpailuun. Pohjois-Suomen 
aluekilpailuissa oli 30 joukkuetta

• Aluekilpailuista pääsi loppukilpailuun koko maassa 36 joukkuetta. 
Pohjois-Suomesta pääsi mukaan 5 joukkuetta

• Voittajajoukkueet saivat palkinnoksi kukin moposkootterin

• Loppukilpailu oli yksipäiväinen yleensä Taitaja-kilpailun toisena 
päivänä



T9 virtuaalisesti
• Yhdistetty paikallis- ja aluekilpailu

• Ilmoittautuminen päättyi pe 20.11. 

• Kilpailut toteutetaan Taitaja-pelin avulla (Seppo-alusta)
• Tehtävät on laadittu eri ammattialojen todellisista työtilanteista

• Edelleen osallistutaan 3 hengen joukkuein

• Kilpailuaika on joulu-tammikuu

• Loppukilpailupaikkojen määrä eri alueiden kesken jakautuu sen mukaan, 
miten paljon ilmoittautuneita joukkueita alueilla on ollut
• Pohjois-Suomesta saatiin mukaan yli 800 joukkuetta.

• Jos koronatilanne ei salli livekilpailua, järjestetään myös loppukilpailu 
virtuaalisena.

• Loppukilpailu toteutetaan kaksi päiväisenä

• 800, 300, 100€  rahapalkinnot ja 50€ tavarapalkinnot 4-6 sijoittuneille.



Taitaja-semifinaalikilpailujen 
muutokset

• Korona estää kokoontumisen isompiin 
semifinaaleihin
• Kullekin ilmoittautuneelle kilpailijalle järjestetään 

henkilökohtainen semifinaali
• Saman lajin samasta oppilaitoksesta voi osallistua 

kaikki samaan semifinaaliin
• Kaikki semifinaalikilpailut käydään ilman ulkopuolista 

yleisöä
• Osallistujan luokkakaverit voivat osallistua, mikäli korona 

sallii kokoontumisen
• Arvioinnille ja tuomaroinnille suuria haasteita

• Tasapuolisuus
• Tulosten vertailukelpoisuus koko maassa

• Sama laji kaikkialla Suomessa samaan aikaan samoilla 
tehtävillä ja arviointikriteereillä.

• Tiedottamisella, ohjeilla, järjestämisen koulutuksella 
ja etukäteisinfolla erittäin suuri merkitys



Miten peruskoulut pääsevät semifinaaleihin mukaan?

• Joitakin lajeja voi seurata 
valtakunnallisesti virtuaalilähetyks
en ja sosiaalisen median kautta 1.-
5.2.2021

• Semifinaalilähetys on tärkeä 
harjoitus tulevia finaalikilpailuja 
ajatellen

• Semifinaalivaihetta ei pääse livenä 
paikan päälle seuraamaan lainkaan



Keskustelua Virtuaali-Taitajasta 

• Millainen virtuaalinen toteutus sopii peruskoululaisille?

• Osallistutteko mieluummin ryhminä kuin yksittäisinä 
osallistujina? Virtuaalialusta vaatii kirjautumisen.

• Millaista vuorovaikutteisuutta ja osallistumismahdollisuuksia 
toivotte?

• Mikä on sisällössä tärkeintä, että nuoret jaksavat seurata 
tapahtumaa verkossa?

• Muita huomioita virtuaaliseen toteutukseen?



Taitaja2021 Oulu 18. – 20.5.2021

• Päävastuu järjestämisestä Koulutuskuntayhtymä OSAOlla
• Mukana 7 muuta koulutuksen järjestäjää

• Brahe, Jedu, Lappia, Luovi, Opao, Redu ja Sdo

• Finaaleista on 3 erilaista skenaariota
• Versio A eli normaalit yhdet isot kilpailut

• Ouluhalli, Tetria, OSAO Haukipudas, Kempele, Muhos, OPAO, Kempeleen 
kunta ja Zeppelin.
• Yleisöä noin 50 000 

• Hotellivarauksia n. 2000 vuodepaikkaa

• Ilmoittautuneita pk 8-luokkalaisia Haapavesi-Muonio väliltä liki 10 000 
• Mukaan toivotaan myös muiden luokkaryhmien vierailuja

• Pk, lukio ja amk ryhmiä

• Oma kilpailulaji, e-sport: ammatilliset, lukion ja amk joukkueille



Taitaja2021 Oulu 18. – 20.5.2021

• Versio B
• Aikataulu sama kuin versiossa A

• OSAOn ja OPAOn tiloihin hajautettu malli
• Peruskoululaisten vierailut mahdollisia suunnitellulla tavalla

• Muun yleisön kulkeminen selvästi haastavampaa

• Avajaisten ja päättäjäisten sekä muiden oheistapahtuminen järjestäminen 
virtuaalisesti

• Palkintojen ja mitalien jakaminen hajautetusti

• Tapahtuman liveaikainen streemaus
• Eri lajeista tulee ohjelmaa ennakkoon sovitussa aikataulussa

• Yritysten kanssa tehdyt sopimukset menee monelta osin uusiksi



Taitaja2021 Oulu 18. – 20.5.2021

• Versio C

• Täysin hajautettu malli
• Eri järjestäjät pitävät omissa oppilaitoksissaan omat järjestettävät 

lajinsa

• Ilman yleisöä, ei edes peruskoululaisia mukana

• Virtuaalinen alusta, jonka kautta kilpailut ja oheisohjelmat välittyvät 
katsojille

• Ohjelmaa kaikista lajeista ennakkoon ilmoitetun aikataulun mukaan



Peruskoululaisten vierailu, tärkein kohderyhmä
• Toteutuksessa A ja B
• Ryhmät on etukäteen ilmoittautuneet saapuvaksi tapahtumaan

• Vieraileville ryhmille lähetetään etukäteen Taitaja-peliin tunnukset
• Taitaja-pelin kautta kukin pääsee tutustumaan haluamiinsa aloihin
• Pelissä jaetaan erilaisista tehtävistä pisteitä ja siinä vastaillaan alaa 

koskeviin kysymyksiin. Palkintojakin järjestetään parhaimmille.
• Käynti taitajissa ja osallistuminen peliin avaa mahdollisuuksia tutustua eri 

aloihin, ja kohdennetusti niihin aloihin, joihin haluaa tutustua.
• Osa vastauksista löytyy ko. kilpailualojen pisteiltä.

• Tarvittaessa pk opiskelijoiden kierrokset ovat yksi suuntaisia ja 
ehdottomasti korona tilanteen huomioon ottava.

• Mikäli vierailuaika toteutuu lounas aikaan, tarjoamme ruuan

• C vaihtoehdossa tapahtumassa ei olisi ketään vierailijoita



Taitaja2021 Oulu

• Korona rajoittaa, mutta myös 
mahdollistaa

• Lisätietoja 
• Taitaja2021.fi ja somekanavat
• taitaja2021@osao.fi
• Samppa 0400 330 587
• Petri Heikkinen 050 512 4949
• Marsa Jurvakainen 050 336 6704

• Tervetuloa mukaan, keksimme keinot, 
kuinka koronasta huolimatta Taitaja 
voidaan järjestää!

Samppa
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