KILPAILIJOIDEN HAKU JA VALINTA
EuroSkills Budapest 2018 -kilpailu
Budapest, Unkari 26.−28.9.2018
Suomi osallistuu Unkarin Budapestissa 26. −28.9.2018 järjestettäviin EuroSkills-kilpailuihin.
Osallistumisen keskeisenä tavoitteena on ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen yhteistyön
edistäminen.
Skills Finland kokoaa Suomen ammattitaitomaajoukkueen EuroSkills Budapest 2018 -kilpailuihin.
Tarjoamme koulutuksen järjestäjille ja näiden yhteistyökumppaneille mahdollisuuden lähettää kilpailijoita
ja eksperttejä kilpailuun. Tulemme lisäksi myöhemmin, kilpailijoiden lukumäärän täsmennyttyä,
hakemaan myös tarvittavan määrän henkilöitä joukkueenjohtajan tehtäviin.
Skills Finland on rekisteröinyt 26.9.2017 ne lajit, joihin on valittu ekspertti ja joissa on toimiva
lajipäällikkö.
Lopullinen osallistujamäärä riippuu koulutuksen järjestäjien ja heidän taustatahojensa kiinnostuksesta
hyödyntää kilpailuja oman toimintansa kehittämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. On mahdollista, että
joitakin alustavalla lajilistalla olevia lajeja vielä tippuu kilpailuista pois liian vähäisen osanottajamäärän
vuoksi. Lopullinen lajilista vahvistetaan WorldSkills Europe -järjestön kokouksissa 3.−5.3.2018.

Haemme Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kilpailijoita liitteessä 1 mainittuihin lajeihin.
Kilpailijan tai kilpailijat joukkueeseen voi ilmoittaa vain lajipäällikkö liitteen 2 lomakkeella.
Oheisella lomakkeella ilmoitetaan kilpailija tai tiimi maajoukkueen jäseneksi. Ilmoitettava(t) kilpailija(t)
valitaan aina kaikille avoimella karsintakilpailulla.
Niissä lajeissa, joissa on olemassa toimiva valmennusjärjestelmä, karsinnan organisoi Skills Finlandin
nimeämä lajipäällikkö. Kilpailijan valinnasta vastaavat lajipäällikkö ja Skills Finlandin nimeämä ekspertti
yhteistyössä. Karsintakilpailun voittanut, lajipäällikön lomakkeella ilmoittama kilpailija tai tiimi ohjataan
valmennukseen.
Niissä uusissa lajeissa, joissa valmennusjärjestelmää ei vielä ole, eikä siten lajipäällikköäkään,
valmennuksen ja kilpailijoiden valinnan organisoinnista vastaa Skills Finlandin nimeämä ekspertti yhdessä
karsintakilpailuun osallistuvien nuorten taustatahojen kanssa.
Kilpailijoiden osallistumisen kustannukset ja rahoitus
Kilpailijan lähettävä koulutuksen järjestäjä sitoutuu vastaamaan kaikista valmentautumisen ja
osallistumisen aiheuttamista kustannuksista. Kustannuksien rahoittamiseen voivat osallistua myös lajien
tai oppilaitosten muut yhteistyökumppanit.
Tämänhetkisen arvion mukaan kilpailijan pakettihinta on 5600 euroa. Kilpailujärjestäjän perimän
osallistumismaksun (sis. mm. majoituksen) lisäksi pakettihinta kattaa kilpailijoiden osalta lennot Helsinki–
Budapest–Helsinki, edustusasut ja vapaa-ajan hupparin, t-paidat, esite- ja promootiomateriaalin, muille
kilpailijoille jaettavat lahjat (mikäli lahjoja saa jakaa), maajoukkueleirityksen matkoineen sekä
vakuutukset leirien ja kilpailumatkan ajalle.

Yllä mainittujen pakettihintojen lisäksi lähettäjän rahoitettavaksi jäävät kilpailijoiden työasut sekä
kilpailijan matkat kotipaikkakunnalta Helsinki-Vantaan lentokentälle ja takaisin. Lisäksi työkalupakkien
kuljetuskustannukset veloitetaan todellisten kustannusten mukaisesti.
Lopulliset osallistumiskustannukset selviävät sen jälkeen, kun järjestäjä on vahvistanut kaikki osallistujilta
perittävät kustannukset.
Lähettävät tahot ja heidän yhteistyökumppaninsa voivat hyödyntää Skills Finlandin tuottamaa
maajoukkue-esitettä ja kilpailijoiden työvaatteita joko omaan tai yhteistyökumppaniensa näkyvyyteen.
Skills Finland laskuttaa osallistumiskustannukset sen jälkeen, kun kilpailijoiden ja eksperttien valinnat on
tehty ja kilpailujärjestäjä on lopullisesti vahvistanut matkapakettien hinnat.

EuroSkills Budapest 2018 -kilpailu
EuroSkills-kilpailujen taustalla on eurooppalainen järjestö, WorldSkills Europe. Järjestyksessään
kuudennet EuroSkills-kilpailut toteuttaa Skills Hungary yhteistyössä Unkarin kauppa- ja teollisuuskamarin
kanssa.
Kilpailujen lajikuvauksia ja kilpailutehtäviä laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon eurooppalaisen
työelämän tarpeet ja työelämässä vallitsevat käytännöt. Mukana on myös lajeja, joissa ei kilpailla
WorldSkills-tasolla.
Kilpailulajeista 34 on yksilölajeja (Single Competition) ja 5 tiimilajeja (Team Competition). Kilpailu on
kolmipäiväinen ja kilpailuaika 14–18 tuntia. Kilpailijoiden tulee olla kilpailuvuonna 25 täyttäviä tai sitä
nuorempia. Kilpailuihin on alustavasti rekisteröity noin 500 kilpailijaa.
Kilpailujen avajaiset järjestetään tiistaina 25.9.2018 ja päättäjäiset sekä palkintojenjako lauantaina
29.9.2018. Varsinaiset kilpailupäivät ovat 26.-28.9.2018. Eksperttien saapumispäivä kilpailupaikalle on
sunnuntai 23.9. ja kilpailijoiden maanantai 24.9. Paluupäivä on sunnuntai 30.9.
Kilpailun yhteydessä järjestetään runsaasti oheistapahtumia, esimerkiksi seminaareja.
Lisätietoa tapahtumasta on osoitteessa http://www.euroskills2018.com/
Lajikuvaukset löytyvät osoitteesta http://worldskillseurope.org/downloads/technical-descriptions-2016/
Lajikuvauksiin pääsy edellyttää kirjautumisen sivuille. Lajikuvauksia voi pyytää myös tekninen delegaatti
Tapio Kattaiselta, tapio.kattainen@businesscollege.fi.

Skills Finland esittelee valittujen kilpailijoiden nimet Taitaja2018-tapahtuman yhteydessä Tampereella
17.5.2018. Kilpailijoille järjestetään kolme maajoukkueleiriä ennen kilpailuja ja palauteleiri kilpailujen
jälkeen.
Skills Finland vastaa maajoukkueen johtajien ja tarvittavan tukitiimin nimeämisestä ja toiminnasta.

Pyydämme teitä lähettämään ehdotuksenne kilpailijaksi oheisella lomakkeella (liite 2)
viimeistään 31.12.2017
Mikäli teillä on ehdokas useampaan lajiin, täyttäkää jokaisesta ehdokkaasta oma lomakkeensa.
Täytetyt lomakkeet palautetaan allekirjoitettuina liitteineen osoitteeseen:
Skills Finland
Simonkatu 12 B 24
00100 Helsinki
Kuoreen merkintä ”EuroSkills Budapest 2018 -kilpailijavalinta”.
Lomakkeet voi palauttaa myös sähköpostilla osoitteeseen:
emmi-maria.husu@skillsfinland.fi

Lisätietoja antavat
Tapio Kattainen
EuroSkills – tekninen delegaatti
tapio.kattainen@businesscollege.fi, puh. 050 355 1706
Teija Ripattila
EuroSkills – virallinen delegaatti
Huippuvalmennuspäällikkö
teija.ripattila@skillsfinland.fi, puh. 040 455 2020
Parhain terveisin,

Eija Alhojärvi
Toiminnanjohtaja
Skills Finland ry

EuroSkills2018 – kilpailijan lähettämisen ehdot
EuroSkills Budapest 2018 -kilpailuihin tulee ehdottaa kilpailijoita viimeistään 31.12.2017 mennessä.
Lajipäällikkö ilmoittaa karsinnoista viimeistään neljä (4) viikkoa etukäteen Skills Finlandin verkkosivuilla
sekä mahdollisimman laajasti sähköpostitse muille kyseisen alan opettajille ja alan lehdissä.
Ohessa liitteenä valintalomake, jolla lajipäälliköt ehdottavat kilpailijaa. Ehdotukseen liitetään
mukaan lyhyt kertomus karsinnoista. Kokemuksemme mukaan armeijan ja maajoukkuevalmennuksen
yhdistäminen ei toimi käytännössä.
Lajipäällikkö palauttaa lomakkeen Skills Finlandille postitse: Skills Finland ry, Simonkatu 12 B 24,
00100 Helsinki. Kuoreen merkintä: ” EuroSkills Budapest 2018 -kilpailijavalinta” tai sähköpostilla:
emmi-maria.husu@skillsfinland.fi
Skills Finland ry vahvistaa kilpailijoiden valinnan maajoukkueeseen hakuajan päätyttyä.

Kilpailijan valitsemisessa on täytyttävä seuraavat kriteerit:
Elleivät kriteerit täyty, voidaan kilpailijan osallistuminen evätä.
Lajin toteutuminen
o Laji järjestetään (osallistujia on järjestäjän vaatima minimimäärä)
o Lajissa on suomalainen ekspertti
o Lajissa on nimetty lajipäällikkö
Valmennuksen toteutuminen
o Valmennus toteutetaan Skills Finlandin ohjeistuksen mukaisesti
o Valmennus on systemaattista ja tavoitteellista, siinä hyödynnetään aikaisempien
EuroSkills-kilpailuiden tehtäviä, kriteereitä ja pisteytystä
o Valmennusta on toteutettu tavoitteiden mukaisesti ja toteutuneesta valmennuksesta on
saatavilla luotettavaa suoritetietoa. Lisäksi henkilökohtaisia osaamistavoitteita päivitetään
harjoituskaudella. Toteutuneesta valmennuksesta raportoidaan Skills Finland ry:lle
kirjallisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen kilpailuja. Ellei
valmennuksesta ole saatavilla luotettavaa kirjallista tietoa, voidaan kilpailijan
osallistuminen kilpailuihin evätä.
 Valmennussuunnitelma / kehittymissuunnitelma tai päiväkirja yms. dokumenttina
 Kilpailija sitoutuu raportoimaan tekemiset perusteellisesti
 Lajipäällikkö ja ekspertti vastuussa raportoimisesta
Kilpailijan valinnan/karsinnan toteutuminen
o Kilpailijan valintaprosessi on ollut avoin ja oikeudenmukainen.
o Kilpailijan valinta on tehty Skills Finlandin asettamassa aikataulussa.
o Lajipäällikkö on ilmoittanut karsinnoista Skills Finlandin verkkosivuilla neljä (4) viikkoa
ennen karsintaa ja tiedottanut karsinnoista myös sähköpostilla mahdollisimman laajasti
alan opettajille.

o
o

Lajipäällikkö on raportoinut karsintatilaisuuden toteutumisesta Skills Finlandin
verkkosivuilla sekä sähköpostitse kaikille karsintaan osallistuneille.
Karsinnan kilpailutehtävät ja vaatimukset ovat samat kuin aiemmissa EuroSkillskilpailuissa
 Suoritus mahdollisimman kilpailunomainen
 Tehtävän dokumentit samoja
 Arviointi 100 pistettä ja aikaisempien CIS-tietojen vertailu
 Aika ja ajan hallinta samat
 Lajin lajipäällikkö, ekspertti ja valmentajat toimivat tuomareina
 Voidaan tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä
o

Kilpailijalla on oltava realistiset mahdollisuudet menestyä ja saavuttaa
vähintään 500 pisteen diplomitaso (Medallion of Excellence). Tämä todetaan
aktiivisen harjoittelun ja valmennussuunnitelman kautta.

Kilpailijan sitoutuminen
o Osallistuu aktiivisesti valmennukseen ja maajoukkueleireille.
o Osallistuu matkapaketin rahoituksen hankintaan.
Rahoituksen toteutuminen
o Lajilla on järjestetty rahoitus kilpailijaa varten ja taustayhteisö/taustayhteisöt tukevat
harjoittelua ja kilpailumatkaa.
Näiden kriteerien tavoitteena on, että kilpailuun lähetetään paras mahdollinen kilpailija.
Lajipäällikkö, EuroSkills-ekspertti ja lajivalmentajat arvioivat yhdessä Skills Finlandin kanssa näiden
tavoitteiden toteutumista kilpailijan valitsemiseksi.
Lajipäälliköt toimittavat ehdotuksen Skills Finlandille (liite 2).

Team Finland 2018
Kilpailijoiden leiri- ja kilpailupäivämäärät:
Joukkueen esittely 17.5.2018 Taitaja2018-kilpailun päätösjuhlassa

1. 19.4.2018

Tutustumiseen, ryhmäytymiseen, Suomen maajoukkueessa
toimimiseen ja valmennukseen keskittyvä päivä maajoukkueleiri

2. 6. −7.6.2018

Kaksi päiväinen maajoukkueleiri, ryhmäytymiseen ja Suomen
maajoukkueessa toimimiseen keskittyvä leiri

3. 7.9.2018

Lähettämistilaisuus ja lähettämisleiri, viimeistely kohti Budapestia

4. 2.11.2018

Palkitsemistilaisuus ja palauteleiri

Liite 1. EuroSkills-lajit, joihin haetaan kilpailijoita
CREATIVE ART AND FASHION
(28) Floristry - Single Competition
(31) Fashion Technology - Team Competition (2)
(44) Visual Merchandising/ Window Dressing - Single Competition
INFORMATION AND COMMUNICATION TEHCNOLOGY
(40) Graphic Designer - Single Competition
(17) Web Development - Single Competition
MANUFACTURING AND ENGINEERING TECHNOLOGY
(4) Mechatronics - Team Competition (2)
(7) CNC-Milling - Single Competition
(10) Welding - Single Competition
(16) Electronics Re-instated Skill - Single Competition
(19) Industrial Control - Single Competition
(23) Mobile Robotics - Team Competition (2)
CONSTRUCTION AND BUILDING TECHNOLOGY
(8) Architectural Stonemasonry - Single Competition
(15) Plumbing and Heating - Single Competition
(18) Electrical Installations - Single Competition
(22) Painting and Decorating - Single Competition
(24) Cabinetmaking - Single Competition
(51) Landscape Gardening - Team Competition (2)
TRANSPORT AND LOGISTICS
(33) Automobile Technology - Single Competition
SERVICE INDUSTRY
(29) Hairdressing - Single Competition
(30) Beauty Therapy - Single Competition
(D1) Bakery Demonstration Skill - Single Competition
(34) Cooking - Single Competition
(35) Restaurant Service - Single Competition
(41) Health and Social Care - Single Competition
(57) Hotel Receptioning - Single Competition

Liite 2.

Ehdotus kilpailijan valitsemiseksi
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EuroSkills Budapest 2018, Unkari 26.-28.9.2018
Lajipäällikkö palauttaa lomakkeen 31.12.2017 mennessä joko postitse osoitteeseen:
Skills Finland ry, Simonkatu 12 B 24, 00100 Helsinki, kuoreen merkintä ”EuroSkills Budapest 2018 kilpailijavalinta” tai sähköpostilla: emmi-maria.husu@skillsfinland.fi
Taustayhteisön suostumus:
_______________________________(taustayhteisö)
ehdottaa, että lajiin nro _________________________(lajin numero ja nimi)
kilpailijaksi valitaan _____________________________(ehdokkaan nimi)

Olemme valmiit vastaamaan tässä kirjeessä kuvatuista taustayhteisön velvoitteista siten,
että ehdokkaamme voidaan valita Suomen ammattitaitomaajoukkueen jäseneksi.
_____________________________
(paikka, aika)

______________________________
(allekirjoitus ja nimenselvennys)

Huom! Kilpailijan matkapaketista lähetetään vain yksi lasku taustayhteisölle.
Taustayhteisö voi niin halutessaan kerätä paketin hinnan yhteistyökumppaneiltaan.
Taustayhteisön yhteystiedot:
Osoite: ________________________________________________
Puhelinnumero: _________________________________________
Sähköpostiosoite: _______________________________________
Kilpailijapaketin laskutustiedot:
Yhteyshenkilö: __________________________________________
Puhelinnumero: _________________________________________
Sähköpostiosoite: ________________________________________
Laskutusosoite: __________________________________________
__________________________________________
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Ehdokkaan suostumus:
Minä _________________________________________(ehdokkaan nimi)
olen käytettävissä lajin nro ________________________(lajinumero ja nimi)
kilpailijana ammattitaidon MM-kilpailuissa, mikäli Skills Finland minut tehtävään valitsee.

_____________________________
(paikka, aika)

______________________________
(allekirjoitus ja nimenselvennys)

Ehdokkaan yhteystiedot:
Ehdokkaan osoite: _________________________________________
Ehdokkaan puhelinnumero: _________________________________
Ehdokkaan sähköpostiosoite: ________________________________

Lajipäällikön suostumus:
Kilpailijan valinta on tehty Skills Finlandin antamien kriteereiden mukaisesti
_____________________________
(nimi)

______________________________
(allekirjoitus)

Lajipäällikön selvitys kilpailijan valinnasta:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

