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TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU PÄÄTTYI 12.3.2019 – CAREERIA TARJOAA EDELLEEN PAIKKOJA USEISIIN
TUTKINTOIHIN
Toisen asteen yhteishaku lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin päättyi 12.3.2019. Ammatilliseen
koulutukseen ensisijaisesti hakeneiden osuus koko hakijamäärästä oli tänä vuonna 51 %. Yhteishaun
tarjolla olleista lähes 80 000 aloituspaikasta hieman yli puolet oli ammatillisessa koulutuksessa ja loput
lukioissa. Careerialla oli yhteishaussa tarjolla peräti 18 eri ammatillista perustutkintoa. Vapaaksi jääneille
paikoille voi hakea jatkuvan haun kautta.

Väylät auki – huomisen tekijäksi voi hakeutua jatkuvassa haussa
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n mukaan työelämä luottaa ammatilliseen koulutukseen ja
ammatillisen väylän valinneet opiskelijat ovat tyytyväisiä valintaansa. Nuoret arvostavat myös
ammattiopintojen kautta avautuvia väyliä työelämään ja jatko-opintoihin.
Yhteishaun suositumpana alana pintansa piti edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 4710 hakijaa.
Seuraavilla sijoilla olivat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 4460 hakijaa, liiketalous ja kauppa 3650 hakijaa,
arkkitehtuuri ja rakentaminen 3390 hakijaa, sähkö- ja automaatiotekniikka 2940 hakijaa sekä
kauneudenhoitoala 2150 hakijaa.
Careerian suosituimmat opiskelulinjat noudattivat valtakunnallisia tilastoja. Tarjolla oli peruskoulunsa
päättäville yhteishaussa kaiken kaikkiaan 621 opiskelupaikkaa Porvoossa ja Askolassa sekä 61 paikkaa
Vantaalla. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2019, ja opiskelupaikka tulee ottaa
vastaan viimeistään 27.6.2019. Oppisopimusopiskelua kohtaan kiinnostuksensa yhteishaussa Careerian
osalta oli ilmoittanut 685 henkilöä.
Careerian vapaisiin opiskelupaikkoihin voi hakeutua jatkuvassa haussa, joka on avoin kaikille
hakijaryhmille: aiemman ammatillisen tutkinnon suorittaneet, alanvaihtajat, työelämässä osaamista
hankkineet tai yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet. Jatkuva haku on käynnissä ympäri vuoden ja
siinä voi hakea kaikkiin Careerian koulutusohjelmiin.
Careerialla on myös paikkoja ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutukseen
Herttoniemen ja Perämiehentien toimipisteissä. Haku alkaa 21.5.2019.
Careeria ohjaa urapolulle ja urapolulla eteenpäin kymmenessä toimipisteessä
Monialaisesta Careeriasta valmistuu työelämän palvelukseen yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja
eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä, ja luo uusia uria kansainvälisessä
ympäristössä.
Careeria pähkinänkuoressa:
 parikymmentä eri koulutusalaa
 lähes 90 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa













kaksikielinen järjestämislupa: suomi ja ruotsi
koulutusta myös englanniksi
omaa oppisopimustoimintaa
opiskelijamäärä n. 11 000 vuodessa
liikevaihto n. 32 milj. euroa
konserniin kuuluu myös vapailla markkinoilla toimiva tytäryhtiö Edupoli Oy
henkilöstöä yli 400
toimipisteitä yhteensä 10: Porvoo 5 kpl, Loviisa, Askola, Vantaa, Helsinki ja Kerava
omistajakunnat: Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola ja Lapinjärvi
toiminta-alue koko itäinen Uusimaa ja pääkaupunkiseutu
virtuaalisesti koulutustarjontaa valtakunnallisesti ajasta ja paikasta riippumattomasti
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