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Hamkin erityinen rooli Skills-verkostossa
Kilpailutoiminnan käynnistäminen (1980 –luvulta alkaen)

• Ammatillinen opettajakorkeakoulu oli mukana käynnistämässä nykymuotoisia 
nuorten ammattitaitokilpailuja Suomessa ja valmentamassa maajoukkueita

AKVA –projektit (2000-2007)
• Yhteistyö Skills Finland ry:n kanssa
• Ammattitaidon kohottaminen valmennus- ja kilpailutoiminnalla
• Kilpailuasiantuntijoiden koulutus (yli 3000)
• Kilpailutoiminnan kehittäminen ja hyvien käytänteiden levittäminen 

ammatillisen koulutuksen kentälle

Finnish Academy for Skills Excellence, FASE (2008-)
• Perustettiin HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteyteen 1.1.2008
• Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka
• AKVA-jatkumo + kansainvälinen toiminta



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.

FASE saa toimintaansa tukea opetus- ja
kulttuuriministeriöltä.

FASEn toiminnan tarkoitus

Kuva: Heikki Saarinen



Toiminnan painopisteet

 Osaamisen kehittäminen

 Julkaisutoiminta ja hyvien käytänteiden levittäminen

 Huippuosaamisen tutkimus ja kehittämishankkeet

 Koulutusvienti



Osaamisen kehittäminen / 
koulutukset ja valmennukset

 Taitaja2021 Oulu, Taitaja2022 Pori, Taitaja2023 Espoo 
lajivastaavakoulutukset

 TaitajaPLUS koulutukset ja seminaarit

 WorldSkills 2022 eksperttivalmennus

 International Abilympics 2022

 EuroSkills 2023

 Skills-lajipäällikkövalmennus

 Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikka
verkkovalmennus ja osaamismerkit 

 Seminaarit

 Koulutusvienti
(kansainvälisille markkinoille suunnattu
valmennusohjelma)

Kuva: Skills Finland kuvapankki

http://www.taitaja2021.fi/
http://www.hamk.fi/fase


Eksperttivalmennus
Kohdennetaan eksperteille. Lajipäälliköt myös
tervetulleita.

Tavoitteena tuloksiltaan ja hyödynnettävyydeltään 
onnistunut ja laadukas osallistuminen tapahtumaan.

Koulutuksen suunnittelu, toteutus ja palautteet  
yhteistyössä:

 WorldSkills International, WorldSkills Europe
 Skills Finland ry
 HAMK, FASE

Koulutuksen järjestäjä FASE -> HAMK myöntää 
todistuksen

Kuva: Pirjo Tuominen



Tutkimusta ja kehittämishankkeita
FASE toimii osana HAMK Edu –tutkimusyksikköä.

Tutkimus
• Ammatillisen huippuosaamisen pedagogiikan kehittäminen
• Opettajien osaamisen kehittäminen
• Tuki huippuosaamiseen teemaan liittyville opinnäytetöille
• Käynnissä valmentajien haastattelututkimus

Kehittämishankkeet
• The X-Factors (NL, UK, FI)
• Yhteistyö huippuosaamisen kehittämistä edistävien kansallisten hankkeiden 

kanssa, esimerkiksi NOPSA, TEFORMI

Kyselyt / selvitykset / testit
• Palautekysely eksperteille
• Taitaja semifinalistien kilpailuhuoltajille vuosittain tehtävä palautekysely
• Taitaja finalistien kilpailuhuoltajille ja joukkueenjohtajille vuosittain tehtävä kysely
• Taitaja finalisteille vuosittain tehtävä palautekysely
• Taitaja-tuomaritesti

https://www.hamk.fi/tutkimusyksikot/hamk-edu/?cn-reloaded=1
http://www.hamk.fi/nopsa
http://www.hamk.fi/teformi


Linkkejä ja julkaisuja
 FASE nettisivut

Suomi: http://www.hamk.fi/skills 
Englanti: http://www.hamk.fi/fase

 FASE Facebook-sivu
https://www.facebook.com/skillsex
cellence

 Skills Finlandin kotisivut
http://www.skillsfinland.fi

 WorldSkills International kotisivut
https://www.worldskills.org

http://www.hamk.fi/skills
http://www.hamk.fi/fase
https://www.facebook.com/skillsexcellence
http://www.skillsfinland.fi/
https://www.worldskills.org/


Yhteystiedot

TUOMAS EEROLA
Toiminnanjohtaja
Puh. +358 40 587 8188
tuomas.eerola@hamk.fi

HANNA LINDROOS
Koordinaattori
Puh. +358 50 505 5953
hanna.lindroos@hamk.fi

SARI KENRAALI
Kouluttaja, lehtori
Puh. +358 50 593 8161
sari.kenraali@hamk.fi

PÄIVI PYNNÖNEN
Kouluttaja, lehtori
Puh. +358 40 835 9911
paivi.pynnonen@hamk.fi

TIA ISOKORPI
Kouluttaja, lehtori
Puh. +358 40 530 0398
tia.isokorpi@hamk.fi
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