
Ekspertin puhe: 

 

Rouva Ministeri, hyvät opetushallituksen edustajat, hyvät ekspertit kilpailijat ja Skills Finlandin 

edustajat ja muut tukijat 

 

Minulla on ilo edustaa World Skills 2017 ammattitaitomaajoukkueen eksperttejä. Olemme jälleen 

lähdössä kauas maailmalle mittaamaan ammatillista osaamistamme 24 eri lajissa. Pitkä 

valmentautuminen on loppusuoralla. Te kilpailijat olette huippuvalmennuskauden aikana 

kehittäneet ammattitaitonne tasolle, jolla työllistymisenne nyt ja tulevaisuudessa on vakaalla 

pohjalla.  

Olen itse osallistunut World Skills -kilpailuihin vuodesta 2005, eli Helsingin kisoista, lähtien. Kilpailu 

on näkemykseni mukaan kehittynyt hyvään suuntaan etenkin ammattitaitovaatimusten eli Skills 

Standardien myötä. Ainakin oman lajini – Tietojenkäsittelyn – osalta nämä 

ammattitaitovaatimukset vastaavat hyvin meidän datanomin tutkintoamme ja ovat lisäksi 

kansainvälisestikin validit. 

World Skills on myös organisaationa kehittynyt hyvään suuntaan: sillä on selkeä visio ja missio 

kehittää maailmaa ammattitaidon avulla, nostaa ammattiosaajien arvostusta, sekä osoittaa miten 

tärkeässä roolissa ammattitaito on osana talouskasvua ja henkilökohtaista menestymistä.  

 

 

World Skills Internationalista kannattaa katsoa mallia, kun täällä kotimaassa käymme läpi 

ammatillisen koulutuksen reformia.  

Jokaiseen muutokseen pitää liittyä selkeä tavoite. Ammatillisessa koulutuksessa keskeisin tavoite 

tulisi olla ammattitaidon kehittäminen sille tasolle, että Suomeen syntyy talouskasvua ja että 

ammattiin opiskeleva kokee henkilökohtaista menestymistä opintojensa aikana ja työurallaan. 

Tämä edellyttää merkittävää työelämäyhteistyön laajentamista sekä ammatillisen koulutuksen 

asemoitumista palveluntuottajaksi työelämälle. 

 

 

Me expertit, olemme puolestamme opetusalan moniottelijoita. Ekspertti on huippuosaaja omassa 

roolissaan, eli: valmentajana, arvioijana, tuomarina ja ammattiosaamisen kehittäjänä. Ekspertti 

tarvitsee tehtävässään vaativan tason neuvottelutaitoja, kykyä ymmärtää eri kulttuureita, ylläpitää 

liike- ja työelämän kontakteja ja lisäksi kovaa paineensietokykyä.  

Me ekspertit uskomme ammatilliseen huippuosaamiseen ja meillä myös on kyky nostaa 

ammatillisen koulutuksen tasoa. Huippuvalmennuksessa on paljon elementtejä, joita voimme 

viedä laajempaan käyttöön. Lisäksi meillä on poikkeuksellisen vahvat ja kansainväliset 

työelämäyhteydet omalla alallamme 



Te kilpailijat olette jo voittajia. Edustatte sellaista koko ammatillisen koulutuksen huippua 

Suomessa, johon harva pääsee. 22 päivän päästä tulette kohtaamaan ulkomaiset kolleganne, jotka 

myös ovat oman maansa huippua. Kilpailun taso on vaativa ja suorituksena raskas. Neljän 

kilpailupäivän jälkeen kilpailu on ohitse ja teistä kaikista tulee World Skills Championeja. Tämä on 

ainutkertainen kokemus, joten ottakaa kaikki irti tästä kilpailusta!  

Ammattitaitokilpailua on monesti verrattu urheilun arvokisoihin. Merkittävin ero on kuitenkin, se 

että kisasuorituksen jälkeen urheilija - mitali kaulassa - pysähtyy ajatukseen ”kaikki on nyt 

saavutettu – itä yt tee ”. Teillä sen sijaan on karttuneita käden taitoja, joita on vaikea kopioida 

ja vieläpä tasolla johon harva pystyy. Nämä ovat taitoja, joiden varaan on hyvä rakentaa 

kymmenien vuosien menestyksekäs työura. Näin ollen tuleva suorituksenne on pikemminkin 

verrattavissa Nobelin miljoonan euron palkintoon, jossa annetaan kansainvälinen tunnustus 

osaamisesta, mutta sillä poikkeuksella, että rahapalkinto muodostuu menestyksekkään työuran 

kompensaatiosta. 30 vuoden työuralla se merkitsee yli miljoonan euron tulokertymää. 

Lopuksi: Satavuotisen itsenäisyytemme teeman mukaisesti lähdemme yhdessä – yhtenä 

joukkueena – antamaan kaikkemme siitä ammattitaidosta, joka meillä kullakin on. 

Kiitos! 


