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§ 1207
Taitaja 2017 ja EuroSkills 2020 -tapahtumien järjestäminen Helsin-
gissä

HEL 2015-011128 T 12 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki järjestää yhdessä pääkaupunki-
seudun koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa Taitaja2017-tapah-
tuman ehdolla, että kaupungin osuus tapahtuman kustannuksista on 
enintään 2 301 000 euroa. Kustannukset jakautuvat siten, että kaupun-
ginhallituksen määrärahoista myönnettävä rahoitus on enintään 1 400 
000 euroa vuosina 2015−2017 ja opetusviraston talousarvioon sisälty-
vä rahoitus enintään 901 000 euroa vuosina 2015−2017. Päätöksen 
ehtona on, että valtio tukee tapahtuman toteutusta vähintään 2 000 000 
eurolla. Tapahtuman kokonaiskustannukset ovat noin 6 300 000 euroa.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää tapahtuman järjestämistä 
varten opetusviraston käytettäväksi 118 000 euroa vuoden 2015 talou-
sarvion kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi (yritystunnus 
5000, projektirakenneosa 1040200 676) ja 350 000 euroa vuoden 2016 
talousarvion kohdalta 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi ja edellyt-
tää, että vuodelle 2017 ajoittuvat kustannukset kaupunginhallituksen 
määrärahoista tuodaan sen päätettäväksi myöhemmin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Skills Finland ry:n pää-
töksen hakea EuroSkills 2020 -kilpailujen järjestämisoikeuksia Helsin-
kiin ja edellyttää, että kaupungin osuus tapahtuman kustannuksista tuo-
daan kaupunginhallituksen päätettäväksi erikseen.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1 Taitaja2017:n talousarvio
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
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Ote Otteen liitteet
Opetus- ja kulttuuriministeriö Esitysteksti
Skills Finland ry Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taitaja2017 on ammatillisen koulutuksen päätapahtuma Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhla-
vuonna

Helsingin kaupunki on käynyt Skills Finland ry:n kanssa neuvotteluja 
Taitaja2017-tapahtuman järjestämisestä Helsingissä 15.−18.5.2017. 
Taitaja2017 tulee olemaan ammatillisen koulutuksen päätapahtuma 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotistapahtumissa valtakunnallisesti ja 
Helsingissä. Vuosittain järjestettävä Taitaja kehittää ammatillista koulu-
tusta ja parantaa sen laatua, lisää tietoisuutta ammatillisen osaamisen 
merkityksestä ja parantaa ammattikoulutuksen vetovoimaa. Se kehittää 
koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä, innostaa oppimaan ja luo-
maan uutta ja ruokkii yrittäjyyttä ja innovaatioita. Näin valmistautuminen 
tapahtumaan ja tapahtuman järjestäminen varmistavat osaltaan osaa-
van työvoiman saatavuutta.

Taitaja koostuu kolmipäiväisistä ammattitaidon SM-kilpailuista, perus-
koulun 9. luokkalaisten ammatinvalintaa tukevasta Taitaja9-kilpailusta 
ja erityisen tuen opiskelijoiden TaitajaPLUS-kilpailuista sekä laajasta 
oheisohjelmasta erilaisine tapahtumineen ja seminaareineen. Taitaja-
kilpailuihin osallistuu yli 400 nuorta ja niitä edeltäviin semifinaaleihin yli 
2 000 nuorta. Helsingissä Taitaja-kilpailut ja koko tapahtuma toteute-
taan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden teeman mukaisesti. 
Taitaja on Suomen laajin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapah-
tuma, mikä luo hyvät mahdollisuudet yhdessä tekemiseen ja yhteiseen 
tulevaisuuteen juhlavuoden teeman mukaisesti.

Taitaja2017 kokoaa yhteen kolmen päivän ajaksi Helsingin Messukes-
kukseen oppilaat ja opiskelijat, opettajat, koulutuksen järjestäjät sekä 
eri alojen yritykset ja kansainväliset vieraat. Tapahtumaan odotetaan 
noin 80 000 vierailijaa ja ammattialoihin tutustujaa Suomesta ja eri 
maista. Tapahtumaan on vapaa pääsy. Toukokuun ajankohta palvelee 
pääkaupunkiin suuntautuvaa kevään luokkaretkisesonkia. Tapahtu-
maan osallistuu eri puolelta Suomea nuoria, valmentajia ja opettajia, tu-
kijoukkoja ja koulutuksen järjestäjien delegaatioita sekä kymmeniä kan-
sainvälisiä vierailijakilpailijoita ja heidän tukijoukkojaan. Tapahtuma on 
myös kansainvälinen koulutuksen vuosittainen kohtaamispaikka. 
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Taitaja-tapahtumassa on kolme kilpailua sekä oheistapahtumia ja seminaareja

Taitaja-SM-kilpailut

Taitaja-kilpailut ovat ammattitaidon suomenmestaruuskilpailut. Ne jär-
jestetään vuosittain yli 40 ammattialan lajissa. Taitaja-kilpailut on tarkoi-
tettu kilpailuvuonna 20 vuotta täyttäville ja sitä nuoremmille ammatilli-
sessa koulutuksessa oleville nuorille. Taitaja-kilpailut ovat kaksivaihei-
set. Ensin järjestetään kaikissa kilpailulajeissa semifinaalikilpailut, joihin 
on osallistunut vuosittain yli tuhat ammattiin opiskelevaa nuorta. Semifi-
naalit järjestetään oppilaitoksissa eri puolella Suomea osana oppilaitos-
ten opetusta ja oppimista. Usein ennen semifinaaleja on jo järjestetty 
oppilaitoskohtaiset karsintakilpailut, joissa nuoret oppivat uuden tilan-
teen kautta toimintaa vaativassa kilpailutilanteessa. Semifinaaleista va-
litaan kahdeksan kilpailijaa joka lajiin finaalikilpailuun, joka järjestetään 
ammatillisen koulutuksen suurtapahtumana Taitaja-SM-kilpailuna. Tä-
hän tapahtumaan kootaan eri ammattialojen kärkifinalistit osoittamaan 
osaamisensa kansainvälisen tason mukaisesti. Taitaja-kilpailussa näy-
tetään suomalaista osaamista laaja-alaisesti kansallisesti ja kansainvä-
lisesti.

Taitaja9-kilpailu peruskoulun 9. luokkalaisille

Taitaja9-kilpailu on kolmivaiheinen kädentaitokilpailu, jossa peruskou-
lun 9. luokkalaiset kolmen oppilaan sekaryhmänä kilpailevat erilaisissa 
arjen hyötytaitotehtävissä. Kilpailu toimii laajana oppimistilanteena ja 
samalla tutustumistilanteena ammatillisen koulutuksen koulutustarjon-
taan. Näin Taitaja9-kilpailu on opinto-ohjauksen väline, joka selkiyttää 
ja tukee nuorten ammatin valintaa ja opintojen suuntautumista sekä 
ammatilliseen ja lukiokoulutukseen. 

Taitaja9-kilpailujen ensimmäisessä vaiheessa on paikalliskilpailut, jois-
ta valitaan osallistujamäärään sopeuttaen joukkueet aluekilpailuun. Nä-
mä kilpailut järjestetään osana koulujen ja oppilaitosten opetusta tai 
paikallisissa koulutustarjonnan markkinointitapahtumissa. Taitaja9-fi-
naali järjestetään osana Taitaja-tapahtumaa. Finaali kokoaa kaksipäi-
väiseen kilpailuun finalistijoukkueet eri puolelta Suomea kilpailemaan 
näyttävästi suuren yleisön edessä arjen hyötytaitotehtävissä.

TaitajaPLUS-ammattitaitokilpailut erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

TaitajaPLUS-kilpailu on kaikille erityistä tukea tarvitseville ammatillises-
sa koulutuksessa opiskeleville tarkoitettu ammattitaitokilpailu. Kilpailun 
tarkoituksena on edistää kilpailutoiminnan esteettömyyttä ja yhdenver-
taisuutta, ammatillista osaamista ja ammatillisen erityisopetuksen laa-
tua ja arvostusta. TaitajaPLUS-kilpailut ovat kaksivaiheiset alkaen am-
mattialojen lajikohtaisista semifinaalikilpailuista, joista edelleen valitaan 
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kilpailijat finaalikilpailuun. TaitajaPLUS-finaali järjestetään osana Taita-
ja-tapahtumaa, jolloin kilpailijat osoittavat osaamisensa suurtapahtu-
massa ja siten vahvistavat omaa oppimista kilpailutilanteessa osana 
suurtapahtumaa.

Oheisohjelmat ja -tapahtumat

Taitajan oheisohjelma ja -tapahtumat laajentavat sen korkeatasoiseksi 
kohtaamis- ja vaikuttamisfoorumiksi. Taitaja-tapahtumaan järjestetään 
seminaareja, rekrytointitapahtumia, opinto-ohjauksen toimintatoreja, eri 
ammattialojen ja koulutusmuotojen esittelyjä, keskustelutilaisuuksia se-
kä eri tahojen kokouksia. Näin eri osallistuja- ja vierailijaryhmät kuten 
ammatillisen koulutuksen ammattilaiset, opiskelijat ja koulutusvalinto-
jaan pohtivat nuoret sekä työelämän edustajat kansallisesti ja kansain-
välisesti löytävät Taitajassa luontevia kohtaamistilanteita ja -tapahtu-
mia.

Taitaja2017:n teemana yrittäjyys, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen

Taitaja2017:n teema yrittäjyys, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen to-
teutuu jo tapahtuman järjestämisessä. Teemaan sisältyy ajatus kau-
pungista kaupungissa. Kaupunki kehittää alueellisesti yhteisöllisyyttä 
palvelujen avulla ja lisäämällä yleistä viihtyvyyttä elinympäristöön. Tä-
mä kaikki suunnitellaan ja rakennetaan yhdistämällä eri ammattien am-
mattilaisten osaamista ja työtä. Tapahtumajärjestelyissä ja itse tapahtu-
massa hyödynnetään kaupunkiympäristöä, digitaalista teknologiaa ja 
uutta pedagogiikkaa, jolloin tapahtumasta tulee oppimisympäristö myös 
kaikille tapahtuman toteutukseen osallistuville, ei ainoastaan kilpailijoil-
le.

Tapahtuman toteutuksessa tulee näkymään Suomi 100 vuotta − itse-
näisyyden juhlavuoden teema yhdessä. Taitaja2017 suunnitellaan ja 
järjestetään yhteistyössä pääkaupunkiseudun eri koulumuotojen koulu-
jen ja oppilaitosten kanssa. Lisäksi sadat eri ammattialojen erikokoiset 
yritykset osallistuvat lajien toteutukseen suunnittelusta kisoihin ja tuo-
marityöskentelyyn. Toiminta edistää yhteistyötä työelämän ja ammatilli-
sen koulutuksen välillä sekä lisää eri ammatillisten oppilaitosten, am-
mattikorkeakoulujen ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on 
tuoda esiin eri ammattialojen koulutustarjonnan laaja-alaisuus ja niiden 
mahdollisuudet tulevaisuuden osaajien kouluttajina.

Kilpailun ja siihen liittyvien oheistapahtumien järjestäminen muodostaa 
monivuotisen, laajapohjaisen kehittämishankkeen, joka innostaa oppi-
maan ja luomaan uutta, tuo näkyväksi ammatillista osaamista, synnyt-
tää uudenlaista yhteistyötä yritysten kanssa ja edistää siten työllisty-
mistä. Kilpailujen avulla yrityksille voidaan esitellä Helsingin ja Suomen 
työvoimatarjontaa ja työvoiman korkeaa osaamista. 
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Ennusteiden mukaan etenkin pelkän perusasteen tutkinnon suorittanei-
den työllisyysaste tulee lähitulevaisuudessa heikkenemään entises-
tään, joten toisen asteen koulutuksen houkuttelevuutta tulee lisätä kai-
kin mahdollisin keinoin. Tapahtuma nostaa esiin koulutuksen tärkeyden 
työllistymisessä, joten osaltaan tapahtumalla on työttömyyttä ehkäise-
vää vaikutusta koulutuksen ja osaamisen merkityksen korostuessa tu-
levaisuuden työmarkkinoilla.

Pienten ja keskisuurten yrityksien kannalta Taitaja 2017 tarjoaa paikan, 
josta löytää tulevaa työvoimaa sekä tilaisuuden kehittää yhteistyötään 
lukuisten oppilaitosten kanssa. Helsingille kilpailu tarjoaa mahdollisuu-
den näyttäytyä kilpailukykyisenä sijoittautumiskohteena yritysten päät-
täessä, missä kannattaa kasvaa.

Kilpailut tarjoavat myös mahdollisuuden kaupunginkanslian elinkeino-
osaston työllisyyshankkeelle, jossa työttömät nuoret ovat rakentamas-
sa tapahtumaa ja työskentelevät tapahtuman aikana esimerkiksi asia-
kaspalvelutehtävissä. Elinkeino-osaston työllisyyspalveluiden on tarkoi-
tus konseptoida ja avata mahdollisuus tällaisiin hankkeisiin entistä laa-
jemmin myös muiden suurtapahtumien yhteydessä.

Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö on arvioinut Taitaja-ta-
pahtuman merkittäväksi myös kaupungin elinkeinoelämän näkökulmas-
ta. Taitaja2017 -kisojen aikana kaupungissa majoittuu arviolta 1 000−1 
200 osallistujaa, valmentajaa ja tukijoukkojen edustajaa. Näiden lisäksi 
tapahtumaan odotetaan noin 80 000 kävijää. Yksi tapahtuman suurim-
mista kohderyhmistä ovat 8. ja 9. luokkalaiset, ja koska tapahtuma 
ajoittuu luokkaretkien sesonkiaikaan, Helsingistä tulee yksi kyseisen 
vuoden mielenkiintoisimmista luokkaretkikohteista.

Kaupunkimarkkinointiyksikön arvion mukaan noin 8 000–13 000 kävijää 
tulee tapahtuman aikana käyttämään majoitus- ja muita palveluita.

Taitaja2017-tapahtumakokonaisuuden rahoitus ja kustannukset

Taitaja2017-tapahtumakokonaisuuden kustannukset ovat yhteensä 
noin 6 300 000 euroa, ja se rahoitetaan yhteistyössä Helsingin kaupun-
gin, opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), Skills Finland ry:n ja hank-
keeseen kutsuttavien yritysten kanssa. Tapahtuman talousarvio on esi-
tyksen liitteenä.

Helsingin kaupungin rahoitusosuus on tapahtuman talousarvion mu-
kaan enintään 2 301 000 euroa. Kustannukset jakautuvat kolmelle vuo-
delle siten, että vuonna 2015 kustannukset ovat enintään 192 000 eu-
roa, vuonna 2016 583 000 euroa ja vuonna 2017 1 526 000 euroa.
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Kaupungin rahoitusosuus jakautuu kaupunginhallituksen määrärahoista 
myönnettävään määrärahaan ja opetusviraston budjettiin sisältyvään 
ammatillisen opetuksen määrärahaan. Osa tapahtuman valmistelua ja 
järjestämistä on ammatillista opetusta. Opetusviraston toimintaan ja 
opetukseen sisältyvä rahoitus on 74 000 euroa vuonna 2015, 233 000 
euroa vuonna 2016 ja 594 000 euroa vuonna 2017 (yhteensä 901 000 
euroa). Tarve kaupunginhallituksen määrärahoista myönnettävään 
määrärahaan on 118 000 euroa vuonna 2015, 350 000 euroa vuonna 
2016 ja ennakkoarvion mukaan 932 000 euroa vuonna 2017 (yhteensä 
1 400 000 euroa.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on alustavasti sitoutunut osallistumaan ta-
pahtuman rahoitukseen 2 000 000 eurolla vuosina 2015–2017. Skills 
Finland ry rahoittaa tapahtumaa 70 000 eurolla vuonna 2017. Skills 
Finland ry yhdessä kaupungin kanssa etsii kokonaisuudelle yksityisiä 
kaupallisia kumppaneita ja yrityksiä, joiden rahoitusosuus on 20 000 
euroa vuonna 2016 ja 1 900 000 euroa vuonna 2017.

Helsingin kaupunki hakee tapahtuman järjestämiseen lisäksi ulkopuo-
lista hankerahoitusta. Hankerahoituksen saaminen laskee kaupungin 
rahoitusosuutta. 

EuroSkills 2020 -ammattitaitokilpailujen hakeminen ja järjestäminen Helsingissä

Skills Finland ry on päättänyt hakea EuroSkills 2020 -kilpailujen järjes-
tämisoikeuksia Suomeen. Helsingin Messukeskus on alustavasti varat-
tu tapahtumaa varten 24.4.–23.5.2020. Kilpailun ajankohta mahdollis-
taa sen hyödyntämisen Suomen EU-puheenjohtajakauden tapahtuma-
na. Skills Finland ry järjestää kilpailut yhdessä koulutuksen järjestäjien 
ja yhteistyökumppaneiden kanssa. EuroSkills 2020-kilpailut oheista-
pahtumineen on Helsingin kaupungille suurtapahtuma, joita tavoitellaan 
Helsinkiin kaupungin strategiaohjelman 2013–2016 mukaisesti.

Taitaja2017-tapahtuman järjestäminen harjoituttaa EuroSkills 2020 -kil-
pailun järjestämiseen Helsingissä. Taitaja2017 on konkreettinen usean 
eri toimijan yhdessä järjestämisen ja yhdessä työskentelyn harjoitus, 
jolla saadaan autenttinen kokemus ja hyvää osaamista ammattitaitokil-
pailujen järjestämisestä kansallisessa ja kansainvälisessä vuorovaiku-
tuksessa. 

EuroSkills-ammattitaidon EM-kilpailut järjestetään joka toinen vuosi. 
Vuonna 2014 kilpailut järjestettiin Ranskan Lillessä. Seuraavat kilpailut 
ovat Ruotsin Göteborgissa 30.11.−4.12.2016 ja Unkarin Budapestissa 
vuonna 2018. Kilpailuun osallistuvat ammatillisessa koulutuksessa 
opiskelevat ja jo ammattiin valmistuneet 18−25-vuotiaat nuoret. Kilpai-
lussa korostuvat tiimilajit, joissa eri ammattialat esimerkiksi rakentavat 
talon yhdessä. Kilpailussa nousee esiin myös uusia ammattialoja yh-
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teiskunnan ja elinkeinon kehittymisen myötä. Kilpailut muodostavat laa-
jan tapahtuman, joka vastaa Taitaja-tapahtumaa kokonaisuudessaan.

EuroSkills-kilpailut oheistapahtumineen kehittävät ja uudistavat amma-
tillista koulutusta ja tehostavat koulutuksen ja työelämän välistä yhteis-
työtä. Ne edistävät kansainvälisyyttä ja koulutusvientiä sekä varmista-
vat osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta ja parantavat Suomen kil-
pailukykyä.

EuroSkills-tapahtumalla odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia Hel-
singin seudun aluetaloudelle. Helsingissä järjestettiin vuonna 2005 
WorldSkills-ammattitaitokilpailut, joiden taloudellisia vaikutuksia Kau-
punkitutkimus TA Oy on tutkinut. Tutkimuksen mukaan WorldSkills-ta-
pahtuman järjestämisen ja kisaturistien rahavirtojen aikaansaama ar-
vonlisäys, kun otetaan huomioon sekä suorat että kerrannaisvaikutuk-
set, oli koko maan tasolla 28 miljoonaa euroa ja Helsingin seudulla 16 
miljoonaa euroa. Vaikutukset työllisyyteen olivat koko maassa noin 500 
ja Helsingin seudulla noin 290 henkilötyövuotta. EuroSkills-tapahtumal-
ta odotetaan vähintään samaa.

EuroSkills 2020 -kilpailujen rahoitus muodostuu valtion, koulutuksen 
järjestäjien ja yksityisten yhteistyökumppaneiden rahoitusosuuksista 
sekä myyntituloista (osallistumispaketit, oheistuotteet, seminaarit, mes-
sut jne.). Tämän hetkisen Skills Finland ry:n arvion mukaan tapahtuma 
Helsingissä voidaan järjestää noin 11,7 miljoonan euron budjetilla. Jul-
kisen rahoituksen osuus olisi arviolta noin 7 miljoonaa euroa (valtio 5 
miljoonaa euroa ja koulutuksen järjestäjät noin 2 miljoonaa euroa). Ra-
hoitustarve jakautuu viidelle vuodelle painottuen vuosiin 2018–2020.
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