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CAREERIAAN VOI KEVÄÄN 2019 YHTEISHAUSSA HAKEA OPISKELEMAAN KAHTEENKYMMENEEN ERI
TUTKINTOON
Huomisen tekijöille on Careeriassa yhteishaussa tarjolla kaksikymmentä eri tutkintoa. Kevään
yhteishaussa 19.2.–12.3.2019 voi hakea opiskelemaan Askolaan, Porvooseen ja Vantaalle.
Suomenkieliset yhteishaussa tarjolla olevat tutkinnot vaihtelevat aina maalarista ja talonrakentajasta
kokkiin, kampaajaan, merkonomiin, lähihoitajaan tai datanomiin ja mediapalvelujen toteuttajaan –
vaihtoehtoja löytyy 20. Ruotsin kielellä on tarjolla grundexamen i affärsverksamhet, merkonom eli
liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi. Careeriassa aukeaa hyvän uran alku ja monipuolinen polku
työelämään.
Huomisen tekijäksi – tarjolla 20 eri tutkintoa yhteisvalinnassa Askolassa, Porvoossa ja Vantaalla
Askolan toimipisteessä on tarjolla opiskelupaikkoja tulevaisuuden maalareille, talonrakentajille,
sähköasentajille ja putkiasentajille.
Porvooseen keskittyy autoala, ravintola- ja elintarvikeala, hius- ja kauneudenhoito, sosiaali- ja terveysala,
matkailu, media-ala, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta, logistiikka, kone- ja tuotantotekniikka,
prosessiala, sähkö- ja automaatio sekä turvallisuusala.
Vantaalle voi yhteishaussa hakea opiskelemaan liiketoiminnan, sosiaali- ja terveysalan sekä tieto- ja
viestintätekniikan perustutkintoon.
Careerian tarjonnan erityispiirteitä
Careerian erityispiirteenä yhteishaussa on Porvoossa paikallisena osaamisalana tarjottava visuaalinen
myyntityö ja siihen liittyvä Creator’s lab. Tieto- ja viestintätekniikassa on kuluneena lukuvuonna opiskeltu
ensimmäistä vuotta myös pelikehittämistä, ja Careerian DigiLabissä koulutetaan koodareita työelämän
tarpeisiin.
Kevään 2019 yhteishaussa on mahdollista hakea nyt Porvooseen turvallisuusalan perustutkintoon.
Yrittäjyys on osa kaikkia Careerian tarjoamia tutkintoja, mutta hius- ja kauneudenhoitoalan tutkinnon
opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua myös NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Myös kiltatoiminta on
aktiivista. Careeriassa toimii Raksakilta, Maalarikilta, Kokkikilta, Matkailukilta ja tulossa on myös Hius- ja
kauneuskilta.
Ammattiin työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti
Koulutus Careeriassa on työelämälähtöistä ja käytännönläheistä. Työelämän palvelukseen valmistuu
ammatillisen koulutuksen reformin hengessä yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen polkuja eteneviä
tulevaisuuden tekijöitä, joilla on taidot luoda uusia uria myös kansainvälisessä ympäristössä. Careeria
tarjoaa yhteishaussa liiketoiminnan perustutkintoa suomen lisäksi myös ruotsin kielellä, muut yhteishaussa
tarjolla olevat tutkinnot ovat suomen kielellä. Careeriassa opiskellaan suomen ja ruotsin lisäksi myös
englanniksi.
Careeria pähkinänkuoressa















parikymmentä eri koulutusalaa
lähes 90 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa
kaksikielinen järjestämislupa: suomi ja ruotsi
koulutusta myös englanniksi
mahdollista suorittaa tutkinto myös työelämässä esim. oppisopimuksella
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

Tiedot Careerian tarjonnasta kevään 2019 yhteishaussa 19.2.–12.3.2019 löytyvät nettisivuilta osoitteesta
www.careeria.fi. Opiskelemaan haetaan keskitetysti osoitteessa www.opintopolku.fi
ja https://studieinfo.fi/wp/sv/
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