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Kilpailijoiden ilmoittaminen Taitaja2022-semifinaaleihin 
 

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään Porissa 16.–19.5.2022  
ja kilpailun semifinaalit eri puolilla Suomea 31.1.−4.2.2022.  Taitaja2022 Pori -kilpailun 
semifinaali-ilmoittautumisaika on 4.–29.10.2021. 
 
Taitaja2022-tapahtuman valmistelu on käynnissä normaalin aikataulun mukaisesti. Taitaja2021 Oulun 
poikkeusjärjestelyjen jälkeen tavoitteena on palata kilpailun perinteiseen järjestämistapaan, jossa myös 
semifinaalit järjestetään alueellisesti näyttävinä tapahtumina. Joissakin lajeissa kehitetään edelleen 
semifinaalimallia, jossa kukin kilpailija suorittaa tehtävän omassa oppilaitoksessaan. Seuraamme kuitenkin 
tarkasti viranomaisten ohjeistuksia ja tiedotamme, mikäli pandemiatilanne aiheuttaa poikkeusjärjesteltyjä 
semifinaaleihin. 

Semifinaali-ilmoittautumisen tekee koulutuksen järjestäjän nimeämä joukkueenjohtaja. Tiedot ilmoitetaan 
Excel-lomakkeella, joka on lähetetty ilmoittautumisohjeiden liitteenä Skills Finlandin jäsenoppilaitoksiin. 
Lomakkeen voi tarvittaessa pyytää Emmi-Maria Husulta, yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. Tarkemmat 
ohjeet ilmoittautumisen tekemisestä löytyvät kirjeen kohdasta ”Ohjeet joukkueenjohtajalle”.  
 

Taitaja-kilpailu 
 
Taitaja2022-kilpailu on kaikille ammatillisessa koulutuksessa oleville, kilpailuvuonna 21 vuotta täyttäville 
(vuonna 2001 syntyneille) tai sitä nuoremmille tarkoitettu ammattitaitokilpailu. Kilpailijan tulee olla 
suorittamassa ammatillista tutkintoa semifinaalien ilmoittautumisaikana.  
 
Osassa lajeista on poikkeuksia ikärajoissa. Ikärajattomissa lajeissa kilpailijan on suoritettava alan 
perustutkintoa semifinaalien ilmoittautumisaikana.  
 
Poikkeukset ikärajaan koskevat seuraavia lajeja: 
 103 Automaalaus – ikärajaton  
 201 CAD-suunnittelu – ikärajaton  
 304 Floristiikka – ikärajaton 
 306 Puhdistuspalvelu – ikärajaton 
 315 Hyvinvointiteknologia – ikärajaton  
 401 Huonekalupuuseppä – ikärajaton  
 410 Viherrakentaminen – ikärajaton 
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 P1 Ravintola- ja cateringpalvelut – ikärajaton 
 P2 Kiinteistönhoito – ikärajaton 
 P3 Liiketoiminta – ikärajaton 

 
Seuraavat lajit ovat parilajeja: 
 208 Pelituotanto 
 310 Yrittäjyys 
 312 Matkailu 
 315 Hyvinvointiteknologia  
 502 Kokki 
 606 Kappaletavara-automaatio  
 P1 Ravintola- ja cateringpalvelut 

 
Jokaisesta kilpailijasta, myös parilajeissa, tulee tehdä oma henkilökohtainen ilmoittautuminen. 
Ilmoittautumismaksun perii Skills Finland ry ja se sisältää oikeuden kilpailla semifinaalissa ja finaalissa, mikäli 
semifinaalitulos oikeuttaa finaaliin pääsyn. Ilmoittautuminen on sitova 3.12.2021 alkaen. Ajankohdan 
jälkeen peruutetusta kilpailijasta tulee maksaa ilmoittautumismaksu. 
 
 
Kilpailijoiden ilmoittautumismaksut Taitaja-kilpailija TaitajaPLUS-kilpailija 

Skills Finlandin jäsenoppilaitos 240 € 160 € 
Muu oppilaitos 440 € 240 € 

 
 
Taitaja2022-kilpailun semifinaalit järjestetään viikolla 5 eli 31.1.−4.2.2022. Kilpailulajit, lajikuvaukset, 
semifinaalien ajat, paikkakunnat ja ilmoittautumisen rajoitukset ilmoitetaan Taitaja2022-verkkosivuilla 
osoitteessa www.taitaja2022.fi.   
 

TaitajaPLUS-kilpailijat 
 
TaitajaPLUS-lajiin osanotto on avoin kaikille ammatillisessa koulutuksessa oleville opiskelijoille, joille on 
tehty erityisen tuen päätös tai vaativan erityisen tuen päätös. Apuvälineiden ja avustajien käytöstä tulee 
ilmoittaa semifinaali-ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkemmin oikeus kilpailla on määritelty kilpailujen 
säännöissä. 
 
Taitaja2022-kilpailun TaitajaPLUS-lajit ovat: 
 P1 Ravintola- ja cateringpalvelut 
 P2 Kiinteistönhoito 
 P3 Liiketoiminta 

 
 
 

http://www.taitaja2022.fi/
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Ohjeet joukkueenjohtajalle 
 
Koulutuksen järjestäjän nimittämä joukkueenjohtaja jakaa ilmoittautumislomakkeen oppilaitoksessa 
parhaaksi katsomallaan tavalla. Joukkueenjohtaja voi halutessaan esitäyttää lomaketta koko joukkueelle 
yhteisten tietojen osalta.  
 
Joukkueenjohtaja palauttaa lomakkeen sähköpostitse Emmi-Maria Husulle 29.10.2021 mennessä niin, että 
lomake on suojattu avaussalasanalla. Lomakkeen salasana tulee lähettää Emmi-Maria Husulle tekstiviestillä 
(yhteystiedot alla).  
 
Lomakkeeseen tulee olla koottuna koulutuksen järjestäjän kaikki ilmoittautumiset. 
Joukkueenjohtaja vastaa siitä, että ilmoittautumistiedot ovat oikein. 
 
Kilpailijoiden nimet ja taustayhteisöt julkaistaan Skills Finlandin ja Taitaja2022:n verkkosivuilla.  
 
Ilmoittautumalla Taitaja-semifinaaliin opiskelija hyväksyy, että kilpailijoista otetaan kuvia ja videoita sekä 
Taitaja-semifinaalissa että Taitaja-finaalissa. Kuvia käytetään Skills Finlandin, Taitaja2022 Porin ja sen 
yhteistyökumppanien julkaisuissa.  
 

Lisätietoja 
 
Petri Hörkkö    Emmi-Maria Husu 
Taitaja-päällikkö   johdon assistentti 
+358 50 523 9696   +358 50 544 6197 
petri.horkko@skillsfinland.fi   emmi-maria.husu@skillsfinland.fi  
 

Tukimateriaalia 
 
Taitaja2022-tapahtumaa koskevat tiedot löytyvät osoitteesta www.taitaja2022.fi.  
 
Skills Finlandin verkkosivuilta löytyy tukimateriaalia semifinaaleihin valmistautumiseen: 
 Taitaja- ja TaitajaPLUS-säännöt: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/saannot   
 Tehtäväpankki:  www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/tehtavapankki  
 Julkaisut: https://www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/topic/357/taitaja  
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