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ENSIMMÄISET OPISKELIJAT VALMISTUIVAT UUDESTA CAREERIASTA – LAITOSHUOLTAJAT EHTIVÄT ENSIN!
Edupolin ja Point Collegen yhdistettyä voimansa 1.1.2019 alkaen, ovat opiskelijat nyt careerialaisia, ja
opintonsa edellä mainituissa oppilaitoksissa aloittaneet opiskelijat valmistuvat Careeriasta.
Laitoshuoltajan ammattitutkintoon opiskelleet Amanda Ojanen ja Kristin Kivistik ovat ensimmäiset
Careeriasta tutkintotodistuksensa saaneet opiskelijat. Valmiille laitoshuoltajille ojennettiin
tutkintotodistukset Careerian Helsingin toimipisteessä Herttoniemestä 7.2.2019. Koko Careeria
onnittelee.
Ensimmäiset tutkintotodistukset Careeriassa laitoshuoltajille
Laitoshuoltajat ehtivät ensin. Edupolissa laitoshuoltajan ammattitutkinnon opiskelun aloittaneet Amanda
Ojanen ja Kristin Kivistik valmistuivat tutkintoon 2.1.2019 Careeriasta. Heistä tuli ensimmäiset 1.1.2019
toimintansa aloittaneesta Careeriasta tutkintotodistuksensa saavat opiskelijat. Näin myös
vastuukouluttajana toiminut Arnevi Laukkanen ja koulutuspäällikkö Päivi Virmanen ovat ensimmäiset
Careerian myöntämien tutkintotodistusten allekirjoittajat. Rehtori Pasi Kankare voi olla tyytyväinen, että
valmistumisputki saatiin auki saman tien Careerian toiminnan käynnistyttyä. Amanda Ojanen ja Kristin
Kivistik saivat tutkintotodistuksensa 7.2.2019 Careerian Herttoniemen toimipisteessä Helsingissä.
– Tämä on historiallinen hetki. Oppilaitoksen tehtävä on kouluttaa osaavia työntekijöitä työelämän
tarpeeseen. Olemme nyt ottaneet uuden oppilaitoksen ensimmäisen askeleen, hehkuttaa Careerian rehtori
Pasi Kankare.
– Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin koulutustoimintaamme. Olemme pitkään tehneet yhteistyötä HUS
Tukipalvelujen kanssa, ja nämä Careeriasta ensimmäisinä valmistuneet opiskelijat olivat osa tämän
työnantajan 12 oppisopimusopiskelijan ryhmää. Opetus toteutettiin osittain työpaikoilla käytännön
harjoitteluna pienryhmissä, joissa ohjaajina toimivat myös työpaikkaohjaajat. Yhteiseen päämäärään eli
tutkinnon suorituksiin päästiin sovitussa ajassa, ja siitä kiitos kuuluu myös työpaikkaohjaajille, kiittelee
koulutuspäällikkö Päivi Virmanen.
– Nyt on vuoden opiskelut takana ja todistukset kädessä. Vuosi on ollut mukava ja opettavainen myös
minulle. Kokeilin ensimmäistä kertaa kouluttamista asiakkaan tiloissa ja opiskelijoiden työpaikalla.
Mielestäni kokemus oli antoisa ja palautteiden perusteella opiskelijat olivat samaa mieltä kanssani. Tästä on
hyvä jatkaa opiskelujakin, kunhan opiskelijat ovat hetken hengähtäneet, summaa vastuukouluttaja Arnevi
Laukkanen.
Ensimmäisten Careeriasta valmistuneiden, Amanda Ojasen ja Kristin Kivistikin oli helppo hymyillä tuoreet
tutkintotodistukset kädessään. Koko Careeria onnittelee!
Laitoshuoltaja on puhdistuspalvelualan moniosaaja
Laitoshuoltaja on puhdistuspalvelualan moniosaaja, joka työskentelee erityyppisissä toimintaympäristöissä,
esimerkiksi hotelleissa, kiinteistösiivouksessa, liikennevälineiden tai liikuntakohteiden siivouksessa,
oppilaitoksissa, päiväkodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, teollisuudessa sekä
toimistokohteissa. Laitoshuoltajan ammattitutkinto antaa myös edellytykset toimia yrittäjänä tai
itsenäisenä ammatinharjoittajana. Tutkintouudistuksen vuoksi Laitoshuoltajan ammattitutkinnon tilalle on
tullut Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto. Careeriassa järjestetään tutkinnon kaikkia kolmea
osaamisalaa: toimitilahuollon, kotityöpalvelujen ja kiinteistönhoidon osaamisalaa.
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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. Euro
konserniin kuuluu myö 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

Lisätietoja:
Rehtori Pasi Kankare, Careeria, puh. 040 682 1264, pasi.kankare@careeria.fi
Koulutuspäällikkö Päivi Virmanen, puh. 040 742 7364, paivi.virmanen@careeria.fi

