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Lämpimät onnittelut 
valinnasta 
WS ekspertiksi!

Tervetuloa eksperttivalmennukseen!
Tervetuloa myös lajipäälliköt!

Valmennuksen järjestää Finnish Academy for Skills
Excellence (FASE) yhteistyössä Skills Finland ry:n kanssa. 

Valmennuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Finnish national

competition in vocational

skills (vocational

qualification level)

Fun competition for ninth

graders of the

comprehensive school

WorldSkills Competition –

International competition in 

vocational skills since

the year 1950

(further qualification

level)
International 

competition in the

vocational skills for 

the disabled ones

Skills are the future.

Skills Finland ry 

Founded in 1993

First European competition in vocational 

skills took place in Rotterdam, 

The Netherlands 2008

VET Providers in Finland

http://www.youtube.com/watch?v=stAhPgCzluY
http://www.worldskills.org/
http://skillsfinland.fi/en/skillsfinland-en
http://taitaja2017.fi/en/
http://www.youtube.com/watch?v=Dnn4pKXTTgI&lr=1&feature=mhee
http://www.youtube.com/watch?v=NOAKse7tUjU
http://www.youtube.com/watch?v=5TvCUuC2_5c
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Hämeen ammattikorkeakoulun rooli Skills -verkostossa

Kilpailutoiminnan käynnistäminen (1980 –luvun lopulla)
• Ammatillinen opettajakorkeakoulu [Ammattikoulujen Hämeenlinnan opettajaopisto] 

oli mukana käynnistämässä nykymuotoisia nuorten ammattitaitokilpailuja Suomessa 
(Taitajakilpailut 1988, Suomen maajoukkue WS-kilpailuihin 1989)

AKVA –projektit (2000-2007)
• Ammattitaidon kohottaminen valmennus- ja kilpailutoiminnalla

• Kilpailuasiantuntijoiden koulutus (yli 3000)

• Rahallinen koulutustuki Taitaja –järjestäjille

• Kilpailutoiminnan kehittäminen ja hyvien käytänteiden levittäminen ammatillisen 
koulutuksen kentälle

• Julkaisusarja

Finnish Academy for Skills Excellence, FASE (2008-)
• Perustettiin HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteyteen 1.1.2008 nimellä 

HAMK Skills Trainers´ Academy

• Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka

• Yli 1300 eri koulutuksista valmistunutta
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FASEn toiminnan tarkoitus

FASE:n perustehtävänä on 
ammatillisen huippuosaamisen 
edistäminen koulutuksen ja 
tutkimuksen keinoin.

Academyn toiminta on osa 
ammattitaitokilpailujen 
laadunvarmistusta ja kilpailutoiminnan 
hyödyntämistä. 

Tiivis yhteys ammatilliseen 
opettajankoulutukseen sekä opettajien 
ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen.
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Toiminnan painopisteet

 Osaamisen kehittäminen

 Julkaisutoiminta ja hyvien käytänteiden levittäminen 

 Huippuosaamisen tutkimus ja kehittämishankkeet 

 Koulutusvienti 
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Osaamisen kehittäminen / 
koulutukset ja valmennukset

Taitaja2017 ja Taitaja2018 lajivastaavakoulutukset

WorldSkills, Euroskills eksperttivalmennus

International Abilympics, TaitajaPLUS koulutukset ja seminaarit

Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka verkkovalmennus

Huippuosaamisen osaamismerkit 

Koulutusvienti
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Hanketoiminta

FASE toimii osana HAMK Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikköä.

Tutkimushankkeet
• Erityisiä tutkimus- ja kehittämisalueita ovat: 

1. vahvuuksien tunnistaminen ja tukeminen, lahjakkaiden erityisopetus; 
2. huippuosaamisen pedagogiikka ja kehittämisen menetelmät; 
3. ammattitaitokilpailujen merkitys ja vaikuttavuus.

Kehittämishankkeet
• Yhteistyö huippuosaamisen kehittämistä edistävien hankkeiden kanssa, 

esimerkiksi NOPSA

Kyselyt / selvitykset
• Taitaja semifinalistien kilpailuhuoltajille vuosittain tehtävä palautekysely
• Taitaja finalisteille vuosittain tehtävä palautekysely
• Taitaja finalistien kilpailuhuoltajille ja joukkueenjohtajille vuosittain tehtävä 

kysely

http://www.hamk.fi/tyoelamalle/tutkimusyksikot/ammatillinen-osaaminen/Sivut/default.aspx
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Julkaisut

https://www.theseus.fi/handle/10024/61172
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/105999/HAMK_FAME-kilpailut_2016_ejulkaisu.pdf?sequence=1
http://www.theseus.fi/handle/10024/118124
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Tärkeitä linkkejä

http://www.hamk.fi/skills

Eksperttivalmennuksen materiaalit ja infot

https://worldskillsabudhabi2017.com/en/

WorldSkills2017 Abu Dhabi tapahtuman sivut

http://skillsfinland.fi/fi/kansainvaliset-
kilpailut/worldskills/

Skills Finlandin kotisivut

https://www.worldskills.org/

WorldSkills International kotisivut

FASE Facebook-sivu
https://www.facebook.com/skillsexcellence

http://www.hamk.fi/skills
https://worldskillsabudhabi2017.com/en/
http://skillsfinland.fi/fi/kansainvaliset-kilpailut/worldskills/
https://www.worldskills.org/
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Finnish Academy for  Skills Excellence, FASE

Hämeen ammattikorkeakoulu
Korkeakoulukeskus, Visamäentie 35 A

PL 230
13101 Hämeenlinna

www.hamk.fi/skills

etunimi.sukunimi@hamk.fi

https://www.facebook.com/skillsexcellence

http://www.hamk.fi/skills
mailto:etunimi.sukunimi@hamk.fi
https://www.facebook.com/skillsexcellence

