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Anmälning av tävlande till Mästare2021-semifinaler 
 
Yrkesutbildningens storevenemang Mästare går av stapeln i Uleåborg 18.–20.5.2021 och 
tävlingens semifinaler arrangeras i olika delar av Finland 1.–5.2.2021. Anmälningstiden för 
Mästare2021-tävlingens semifinaler är 5.–30.10.2020. 
 
Förberedelserna inför Mästare2021-evenemanget är på gång enligt det normala schemat. Det 
förbereds för möjligheten, att det till följd av coronapandemin blir nödvändigt att organisera 
evenemanget på avvikande sätt, exempelvis vid olika orter. Det viktigaste är att försäkra att 
evenemanget kan äga rum på ett säkert sätt under alla omständigheter. Vi följer noggrant med läget 
och myndigheternas rekommendationer. Vid behov görs ändringar kvickt. Vi är beredda för olika 
alternativ, så det är tryggt för utbildningsanordnare att anmäla sina studerande till Mästare-tävlingen. 
 
Semifinalanmälningen görs av den lagledare som utnämnts av utbildningsanordnaren. Lagledaren 
levererar en Excel-blankett med all behövlig information insamlad om sin bakgrundsorganisations 
tävlare. Noggrannare information om anmälningsförfarandet finns nedan. 
 

Mästare-tävlingen  
Mästare2021-tävlingen är en tävling i yrkesskicklighet avsedd för alla ungdomar som deltar i 
yrkesutbildning och som under tävlingsåret fyller 21 år eller är yngre än 21 år. Den tävlande ska 
studera någon yrkesexamen vid tävlingens anmälningstidpunkt.  
 
I vissa grenar existerar det undantaga i fråga om åldersgränserna. I grenarna i fråga ska den tävlande 
dock studera en grundexamen i branschen vid tävlingens anmälningstidpunkt. 
 
Undantagen i åldersgränserna gäller följande grenar: 

• 304 Floristik – ingen åldersgräns 
 306 Rengöringsservice – ingen åldersgräns 
 401 Möbelsnickare – ingen åldersgräns 
 410 Anläggning av grönområde – ingen åldersgräns 
 411 Infrastrukturbyggande – ingen åldersgräns 

 
Följande grenar är pargrenar: 

• 208 Spelbranschen 
• 310 Företagsamhet 
 312 Turism 
 502 Kock 
 606 Styckegodsautomation 
 P3 Restaurang- och cateringservice 
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För varje tävlande, även i pargrenarna, ska det göras en egen personlig anmälning (rad). 
Anmälningsavgiften uppbärs av Skills Finland rf och den ger rättighet att tävla i semifinalen och i 
finalen, ifall semifinalresultatet berättigar till att få delta i finalen. Anmälningen är bindande från 
18.12.2020. För en tävlande som avbokats efter den tidpunkten ska anmälningsavgiften erläggas. 
 
Anmälningsavgifter  För tävlande i Mästare För tävlande i MästarePLUS 

Läroanstalter som är medlemmar i Skills Finland 240 € 160 € 
Övriga 440 € 240 € 

 
Semifinalerna i Mästare2021-tävlingen arrangeras vecka 5, dvs. 1.–5.2.2021. Tävlingsgrenar, 
grenbeskrivningar, semifinalernas tider, orter och begränsningar för anmälningar meddelas på 
webbsidorna för Mästare2021 på adressen www.taitaja2021.fi/sv/.  

MästarePLUS-tävlande 
Tävlande som behöver särskilt stöd har möjlighet att delta i semifinaler i MästarePLUS-grenar. 
Deltagandet i MästarePlus-grenarna är öppet för alla studerande son deltar i yrkesutbildning och för 
vilka ett beslut om särskilt stöd eller krävande särskilt stöd har fattats. Om användningen av 
hjälpanordningar och assistenter bör man meddela i samband med anmälningen. Rättigheten att tävla 
har noggrannare beskrivits i tävlingarnas regler.  
 
MästarePLUS grenar i Mästare2021-tävlingen är: 
 P1 Logistik 
 P2 Affärsverksamhet 
 P3 Restaurang- ja cateringservice 

 

Gymnasie- och yrkeshögskolestuderande  
Gymnasie- och yrkeshögskolstuderande tävlar som utomstående tävlande i FM-tävlingen, men de har 
samma uppgifter och regler som de som tävlar i FM. 
 
Mästare2021-tävlingens gren för gymnasie- och yrkeshögskolstuderande är: 
 N4 E-sport (yrkesuppvisningen) 

 

Anvisningar för lagledaren 
Lagledaren ska ladda ner den bifogade Excel-blanketten och dela den i läroanstalten på det sätt som 
hen anser vara bäst. Lagledaren kan om hen så vill i blanketten på förhand fylla i information som är 
gemensam för hela laget. 
 
Lagledaren ska sända in blanketten per e-post till Emmi-Maria Husu senast 30.10.2020 så att 
blanketten har skyddats med ett öppningslösenord. Lösenordet ska sändas in till Emmi-Maria Husu 
som sms (kontaktuppgifter nedan). På blanketten ska utbildningsanordnarens alla anmälningar vara 
samlade. Lagledaren ansvarar för att anmälningsuppgifterna är korrekta. 
 

http://www.taitaja2021.fi/sv/
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De tävlandes namn och bakgrundsorganisationer publiceras på Skills Finlands webbsidor. Det kan tas 
foton av de tävlande både i Mästare-semifinalen och i Mästare-finalen. Fotona kan eventuellt 
användas i Skills Finlands publikationer.   
 

Tilläggsuppgifter  
Petri Hörkkö    Emmi-Maria Husu 
Mästare-chef    ledningsassistent 
+358 50 523 9696   +358 50 544 6197 
petri.horkko@skillsfinland.fi   emmi-maria.husu@skillsfinland.fi  

Stödmaterial 
På Mästare2021-webbsidorna www.taitaja2021.fi/sv/ har en snabbinstruktion om semifinalerna 
sammanställts och på Skills Finlands webbsidor finns en hel del stödmaterial när man förbereder sig 
inför semifinalerna: 
 Mästare- och MästarePLUS-regler: www.skillsfinland.fi/se/aktuellt/publikationer-

materialbank/mastare-tavlingarnas-regler   
 De som anmält sig till Mästare2021-semifinalen antecknas på en lista enligt gren och 

läroanstalt på webbsidorna www.skillsfinland.fi 
 Uppgiftsbank: www.skillsfinland.fi/se/aktuellt/publikationer-materialbank/tehtavapankki 
 Publikationer: www.skillsfinland.fi/se/aktuellt/publikationer-materialbank/topic/357/taitaja 

o Mästare – 25 år kunskaper, färdigheter och vilja 
o Från mästare till företagare  
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