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Skills Finland ry

• Yleishyödyllinen yhdistys, perustettu vuonna 1993

• Tehtävänä ammatillisen koulutuksen laadun ja 
vetovoiman parantaminen

• Taustatahoina ja jäseninä
• opetus- ja kulttuuriministeriö
• Opetushallitus
• ammatillisen koulutuksen järjestäjät
• keskeiset työmarkkinajärjestöt
• opettaja- ja opiskelijajärjestöt
• yksityiset henkilöt



Keskeistä

• Kaksi päätavoitetta: laatu ja vetovoima 

• Kytkentä ammatillisen koulutukseen 

• Kullakin kilpailulla omat tavoitteensa

• Kaikki sidosryhmät mukana – Skills Finland on 
yhteistyön foorumi

• Skills Finland ylläpitää ja kehittää kilpailujärjestelmää, 
koulutuksen järjestäjät, yritykset ja yksilöt hyödyntävät 
sitä omien tavoitteidensa mukaisesti



Ydintoiminnot 

Kansalliset kilpailut
• Taitaja9 – ammattitaitokilpailu peruskoulun 9-luokkalaislle
• Taitaja – ammattitaidon SM-kilpailut kilpailuvuonna 20 vuotta 

täyttäville tai nuoremmille
TaitajaPLUS – ammattitaitokilpailu erityistä tukea tarvitseville

Kansainväliset kilpailut
• WorldSkills – ammattitaidon MM-kilpailut alle 23-vuotialle
• Abilympics – erityistä tukea tarvitsevien ammattitaidon ikärajattomat 

MM-kilpailut
• EuroSkills – ammattitaidon EM-kilpailut alle 25-vuotiaille

• Huippuosaajien valmennus ja ammattitaitomaajoukkue
• Kilpailu- ja valmennusasiantuntijoiden koulutus 
• Viestintä, tutkimus- ja kehittämistoiminta, julkaisut



WorldSkills International  

• Ensimmäiset kilpailut (Espanja-Portugali) Espanjassa 
1950
• 77 jäsenmaata
• Presidentti (Simon Bartley, UK)+ hallituksen jäsentä
• Sihteeristö: Tj (David Hoey) + 14 henkilöä
• Varsinainen kokous kerran vuodessa
• Seija Rasku, OKM (virallinen delegaatti)
• Hannu Immonen, Turun ammatti-instituutti (tekninen 

delegaatti)



Lue lisää: www.worldskills.org

74 jäsenmaata

http://www.worldskills.org/




Suomen tavoitteet ja rooli – Skills Finland 
2020

1. Skills Finland on aktiivinen, arvostettu ja 
vaikutusvaltainen toimija kansainvälisissä 
ammattitaitokilpailuissa ja niiden järjestöissä. Suomella 
on selkeä strategia ja tavoitteet järjestöjen puitteissa 
tapahtuvalle yhteistyölle.

2. Kansainvälisten kilpailujen hyödyntäminen ammatillisen 
koulutuksen, työelämän ja kilpailutoiminnan 
kehittämisessä on suunnitelmallista ja vaikuttavaa.

3. Kilpailuihin osallistuminen perustuu organisoituun 
alakohtaiseen tahtotilaa, mahdollistamisee ja haluun 
hyödyntää kilpailutoimintaa.





Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt

Yksilöille 
• Henkilökohtainen kehittyminen

• Ammattiylpeyden vahvistuminen

• Kansallinen ja kansainvälinen

verkostoituminen

• Vastavuoroinen oppiminen

• Kontaktit yrityksiin => sijoittuminen 

työelämään

Koulutuksen järjestäjille
• Oman toiminnan kehittäminen

• Henkilöstön osaamisen, ammatti-

taidon, motivaation ja oman työn

arvostuksen paraneminen

• Sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen

• Arvostus, näkyvyys, vetovoima

• Innovaatiot

• Kansainvälistyminen, koulutusvienti

Työnantajille
• Henkilöstön kehittäminen ja osaavan 

henkilöstön rekrytointi

• Kansallinen ja kansainvälinen 

verkostoituminen

• Vuoropuhelu koulutuksen kanssa

• Näkyvyys, markkinointi, vetovoima

• Innovaatiot

Yhteiskunnalle
• Ammattikoulutuksen ja -osaamisen

kehittyminen ja laatu

• Osaavan työvoiman riittävyys,  Suomen 

kilpailukyky

• Koulutuksen ja työelämän yhteistyön 

vahvistuminen

• Kansainvälistyminen

• Innovaatiot



avoimesti, reilusti, viisaasti, osaamisesta iloiten ja taitavasti – Skills Finland



Skills Finland – maailman 
parhaan ammattiosaamisen 

rakentaja




