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Kilpailijoiden ilmoittaminen Taitaja2023-semifinaaleihin 
 

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään Espoossa 8.–

11.5.2023 ja kilpailun semifinaalit eri puolilla Suomea 30.1.−3.2.2023. Taitaja2022 

Espoo -kilpailun semifinaali-ilmoittautumisaika on 3.–28.10.2022. 

 

Taitaja2023 Espoo -tapahtuman valmistelu on käynnissä normaalin aikataulun mukaisesti. 

Aiempien vuosien 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.  

 

Taitaja2023 Espoo -kilpailulajit löytyvät erillisestä lajilistasta. 

Semifinaali-ilmoittautumisen tekee koulutuksen järjestäjän nimeämä rekisteröintivastaava, jolle 

luodaan tunnukset rekisteröintijärjestelmään. Mikäli oppilaitoksella ei ole vielä 

rekisteröintivastaavaa, tulee asiasta ilmoittaa osoitteeseen taitaja@skillsfinland.fi.  

 

 

Semifinaali-ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät 

Semifinaalikilpailijahaku käynnissä 3.–28.10.2022 

Uusien kilpailijoiden, huoltajien ja joukkueenjohtajien 

rekisteröiminen mahdollista 
4.11.2022 asti 

Rekisteröityjen henkilöiden tiedot järjestelmässä viimeistään 25.11.2022 

Kilpailijamäärät sitovia  

(määrän perusteella peritään ilmoittautumismaksut) 
6.12.2022 

 

Sisältö 
• Taitaja-kilpailun ikärajat ja muut ehdot kilpailemiselle 

• Ilmoittautumismaksu 

• Lisätietoja 

• Info jaettavaksi semifinaalikilpailijoille 
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Taitaja-kilpailun ikärajat ja muut ehdot kilpailemiselle 
 

Taitaja2023-kilpailu on ammatillisille opiskelijoille, kilpailuvuonna 22 vuotta täyttäville (vuonna 2001 

syntyneille) tai sitä nuoremmille tarkoitettu ammattitaitokilpailu. Kilpailijan tulee olla suorittamassa 

ammatillista tutkintoa semifinaalien ilmoittautumisaikana.  

 

Osassa lajeista on poikkeuksia ikärajoissa. Tapahtumakohtaisesti ikärajattomissa lajeissa 

kilpailijan on suoritettava alan perustutkintoa semifinaalien ilmoittautumisaikana. Pysyvästi 

ikärajattomia lajeja ovat floristiikka ja puhdistuspalvelu, joissa kilpailija voi olla myös 

ammattitutkinnon opiskelija. Kaikki ikärajattomat lajit näet erillisestä lajilistasta. 

TaitajaPLUS-lajit 
 

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 (Erityisen tuen tarve). Tarkemmin 

oikeus kilpailla on määritelty kilpailujen säännöissä. TaitajaPLUS-lajit ovat aina ikärajattomia.  

Ilmoittautumismaksu 
  

Ilmoitetuista semifinaalikilpailijoista peritään ilmoittautumismaksu. Maksun perii Skills Finland ry ja 

se sisältää oikeuden kilpailla semifinaalissa ja finaalissa, mikäli semifinaalitulos oikeuttaa finaaliin 

pääsyn. Ilmoittautuminen on sitova 6.12.2022 alkaen. Ajankohdan jälkeen peruutetusta 

kilpailijasta tulee maksaa ilmoittautumismaksu. 

 

Kilpailijoiden ilmoittautumismaksut Taitaja-kilpailija TaitajaPLUS-kilpailija 

Skills Finlandin jäsenoppilaitos 240 € 160 € 

Muu oppilaitos 440 € 240 € 

 

Taitaja2023-kilpailun semifinaalit järjestetään viikolla 5 eli 30.1.−3.2.2023. Kilpailulajit, 

lajikuvaukset, semifinaalien ajat, paikkakunnat ja ilmoittautumisen rajoitukset ilmoitetaan 

Taitaja2023-verkkosivuilla osoitteessa www.taitaja2023.fi.   

Lisätietoja 
 

Petri Hörkkö  Rekisteröintijärjestelmää koskevat asiat:  

Taitaja-päällikkö  taitaja@skillsfinland.fi 

+358 50 523 9696    

petri.horkko@skillsfinland.fi    

 

http://www.taitaja2023.fi/
mailto:taitaja@skillsfinland.fi
mailto:petri.horkko@skillsfinland.fi
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Kilpailijalle 

Ilmoittautumalla Taitaja-semifinaaliin opiskelija hyväksyy, että kilpailijoista otetaan kuvia ja videoita 

sekä Taitaja-semifinaalissa että Taitaja-finaalissa. Kuvia käytetään Skills Finlandin, Taitaja2023 

Espoon ja sen yhteistyökumppanien julkaisuissa. 

 

Opiskelija on tietoinen, että kilpailijoiden nimet ja taustayhteisöt julkaistaan Skills Finlandin ja 

Taitaja2023:n verkkosivuilla.  

Mikä onkaan Taitaja? 
Taitaja on ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma, joka on järjestetty ensimmäisen kerran 

vuonna 1988. Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista 

ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Tapahtuman taustaorganisaatio on Skills 

Finland ry. 

 

Tärkeät päivämäärät 
• Taitaja2023-semifinaalit järjestetään 30.1.−3.2.2023 välisenä aikana, kunkin lajin 

semifinaalikilpailu on päivän mittainen  

• Taitaja2023-finaalikilpailu pidetään Espoossa 8.–11.5.2023  

 

Lisätietoa 
• Tapahtuman sivut: www.taitaja2023.fi.   

• Kilpailun säännöt: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/saannot   

• Tehtäväpankki: www.skillsfinland.fi/ajankohtaista/julkaisutmateriaalipankki/tehtavapankki  
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