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EuroSkills 2023 -kilpailijakarsinta
Laji 46, Entrepreneurship, Business Development Team
Challenge / Yrittäjyys
Tervetuloa Espooseen ke 28.9.2022 Yrittäjyyden karsintakilpailuun!
HUOM! Kilpailun ja karsinnan virallinen kieli on englanti, eli kaikki materiaali on tuotettava kilpailun
virallisella kielellä englanniksi. Karsinnoissa ei arvioida kielitaitoa tai kielioppia, mutta niiden pitää
olla selkeästi ymmärrettävissä.
Varsinainen kilpailu tapahtuu kahden edustajaksi valitun tiiminä, mutta karsinnassa jokainen
kilpailee yksilönä. Lisäksi valitaan vähintään kaksi varasijoille.
Karsintakilpailu noudattaa Taitaja-yrittäjyyslajin toimeksiantoja ja kriteerejä. Vain ennakkotehtävän
pisteytys (max 15 pistettä) on julkinen etukäteen.

Aikataulu
Sitova ilmoittautuminen ke 14.9.2022 klo 24:00 mennessä
Sitova ilmoittautuminen osallistumisesta karsintaan, sisältäen kilpailijoiden ja kilpailuhuoltajan
nimet yhteystietoineen sekä vahvistuksen oppilaitoksen sitoutumisesta kustannuksiin, mikäli tulee
valituksi. Lisäksi varmennus, että karsintaan osallistuvalla on käytössään kannettava tietokone,
joko oma tai oppilaitoksen tarjoama. Karsintaan varataan järjestäjän kautta tietokoneita, joita
voidaan tarvittaessa käyttää.
Ilmoittuminen toimitetaan sähköpostitse sekä lajipäällikölle että ekspertille osoitteisiin
ja
Sitovassa ilmoittautumisessa tulee ilmetä:
• Kisahuoltaja, hänen edustamansa oppilaitos ja yksikkö, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
• Kilpailijoiden nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, osoitteet ja syntymäpäivät.
• Oppilaitoksen sitoutuminen kustannuksiin, jos tulee valituksi
• Mahdollinen tarve erikoisruokavaliolle

Ennakkotehtävän palautus su 25.9.2022 klo 24:00 mennessä
Ansioluettelon ja hakemuksen palautus. Tehtävästä voi maksimissaan saada 15 pistettä, eli 0–10
pistettä aiemmasta kisakokemuksesta (määrällinen) ja 0–5 pistettä toteutuksesta (laadullinen).
Kilpailun kokonaispistemäärä on 100 pistettä. Kokonaispisteistä 30 tulee loppuhaastattelusta,
jossa käydään läpi ennakkotehtävien ja kilpailutyöhön liittyviä aiheita.
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Karsintakilpailun aikataulu ja paikka
Ke 28.9.2022 klo 08.30–17:00
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Espoon keskuksen kampus
Auditorio LC 131
Lehtimäentie 1 C 4
02770 Espoo

Karsintakilpailun aikataulu
08:30-9:00

09:00 – 09:30
09:30 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00
14:30
17:00

Ilmoittautuminen sekä aamukahvit kilpailijoille ja huoltajille.
Kilpailijan on todistettava henkilöllisyytensä, ja vahvistus oppilaitoksen
sitoutumisesta ilmoittautumisen yhteydessä.
Tervetuloa! Kilpailun avaus, yleinen ohjeistus kilpailijoille ja huoltajille
Vaihe 1
Lounas oppilaitoksen ruokalassa
Vaihe 2
Liiketoimintasuunnitelman palautus
Haastattelut
Karsinnan päättyminen

Kahvi ja välipalat järjestetään kilpailualueen taukotilaan työsalin läheisyyteen.
Kilpailijoiden tauot pidetään päätuomarin ilmoittamana aikana. Kahvi- ja välipalatarjoilut kuuluvat
myös kilpailuhuoltajille.
Kilpailijoille ja huoltajille tarjotaan lounas.

Karsintakilpailun sisältö
Ennakkotehtävänä on tehdä vapaamuotoinen hakemus, jossa perustelet miksi juuri sinut pitäisi
valita edustamaan Suomea ES2023-kilpailuun yrittäjyyslajissa, Kilpailijan SWOT-analyysi (Liite 4),
sekä ansioluettelo, josta ilmenee vähintään koulutus, työkokemus, aiempi kilpailukokemus ja
harrastukset. Pohjana voi käyttää esim.
. Ennakkotehtävä tulee olla
palautettuna su 23.9.2022 klo 24:00 mennessä. Huom! Kaikki palautukset ja haastattelut
englanniksi.
Akkreditointiin tarvitaan henkilöllisyystodistus, toimiva kannettava tietokone ja hyväksyntä edustaa
oppilaitosta. Mikäli tietokoneen kanssa on haasteita, karsintakilpailun järjestäjä huolehtii
tarvittavasta tuesta tai antaa käyttöön toimivan tietokoneen.
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Päätuomari avaa varsinaisen kilpailutehtävän ja tarkemmat arviointiperusteet aamun yleisinfossa.
Valinnat ilmoitetaan viimeistään to 29.9.2022 ja kilpailijan tulee vahvistaa osallistumisensa
viimeistään pe 30.9.2022 aikana.

Karsinnan tuomarit
•
•
•

Konsta Ojanen, päätuomari, EuroSkills 2023 -ekspertti, Entrepreneurship, Business
Development
Juha Jokinen, Skills Finland -lajipäällikkö, yrittäjyys
Muut mahdolliset tuomarit ilmoitetaan myöhemmin

Lisätiedot
Juha Jokinen, liiketalouden lehtori, DI
Skills-lajipäällikkö, yrittäjyys
Lehtimäentie 1 C 4, 02770 Espoo
juha.jokinen@omnia.fi
043 82 44 106

