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1.1.2019 TOIMINTANSA ALOITTAVASTA CAREERIASTA VAHVA ALUEELLINEN TOIMIJA –
AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA MYÖNNETTY!
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt Edupolin ja Point Collegen
toiminnan 1.1.2019 yhdistävälle Careerialle ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen
järjestämisluvan kaksikielisenä. Järjestämislupa, jossa opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi,
tekee Careeriasta vahvan alueellisen toimijan ammatillisen koulutuksen järjestäjänä.
Myös Careerian strategia alkaa löytää lopullisen muotonsa. Uuden koulutuksen järjestäjän
visio, missio, toiminta-ajatus, strategiset päämäärät ja arvot ovat syntyneet henkilöstön
edustajien, hallitusten jäsenten ja omistajakuntien edustajien yhteistyönä. Visuaalisen
ilmeen toteuttajaksi valikoitui helsinkiläinen viestintätoimisto 358 ehdotuksellaan
oppimisen kipinästä.

Careerian kaksikielinen järjestämislupa tarjoaa mahdollisuuksia uudistaa ja uudistua
Careerian laaja koulutustarjonta luo paljon mahdollisuuksia erilaisiin yhdistelmiin
koulutuksen järjestämisessä. Kansainvälisen lisän toimintaan tuo vielä englannin kielellä
tarjottava merkonomikoulutus. Monialaisesta Careeriasta valmistuu alueen työelämän
palvelukseen osaajia, jotka kykenevät toimimaan usealla kielellä ja myös kansainvälisessä
ympäristössä.
Ensisijainen koulutuksen järjestämisalue on omistajakuntien alue eli Porvoo, Sipoo, Loviisa,
Askola ja Lapinjärvi. Järjestämislupa antaa velvoitteen palvella itäisen Uudenmaan aluetta ja
työelämää entistä paremmin ja kasvattaa alueen elinvoimaa ja jopa ilmapiiriä. Koulutusta
voidaan lain puitteissa järjestää myös muualla Suomessa. Jo nyt Careerian taustalla olevissa
Point Collegessa ja Edupolissa opiskellaan verkon välityksellä aina Pohjois-Suomesta saakka.
– Nyt on myönnetty järjestämislupa, jonka tutkintojen tarjonta on valtakunnallisella tasolla
huomattavan laaja, hehkuttaa Careerian toimitusjohtaja Pasi Kankare.
– Nyt myönnetty järjestämislupa on kovan työn tuotos, jossa toimitusjohtajamme
osaaminen ja hänen kontaktinsa ovat olleet hyvin merkityksellisiä. Haluan myös kiittää hyvää
yhteistyötä omistajien ja yhtiön välillä ja tarmokasta edunvalvontaa kansanedustaja Mikaela
Nylanderin johdolla ministeritapaamisineen, joka vihdoin on johtanut toivottuun tulokseen,
kiittää Careerian hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg.
Careeria on rohkea suunnannäyttäjä, joka avaa urapolun ja vie perille
Careerian alustavan strategian mukaan Careeria näyttää rohkeasti suunnan ja vie perille.
Uusi oppilaitos haluaa kannustaa, välittää ja mahdollistaa, ohjata urapolulle, luoda uusia uria
ja vahvistaa elinikäistä oppimista sekä integroitua työelämään. Ammatillinen koulutus on
puhuttanut viime aikoina kovastikin valtakunnallisesti. Sekä reformi että rahoituksen
leikkaukset ovat muuttaneet toimintaedellytyksiä ammatillisessa koulutuksessa. Uuden
toimijan tulee haasteista huolimatta lunastaa uudelleen oma paikkansa alueen luotettavana
kehittäjänä uusilla toimintatavoilla. Missioon ja toiminta-ajatukseen on sisällytetty
osaamisen tuominen uudistuvaan työelämään ja oppimisen polkujen muotoilu erilaisiin
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elämäntilanteisiin sekä työelämän tarpeiden ennakointi. Uuden oppilaitoksen arvot
perustuvat arvostukseen, yhteisöllisyyteen ja rohkeaan tulevaisuuteen katsomiseen.
Toimintakulttuurissa tavoitteena on yhteisöllinen ja avoin, keskinäiseen luottamukseen ja
arvostukseen perustuva ilmapiiri, jossa uskalletaan tehdä päätöksiä, kokeilla ja oppia –
erehdyksenkin kautta.
Kantavana voimana strategiassa ovat päämäärät, joilla tulevaisuuden tulosta tehdään jo
tänään, ja päämääriä seurataan tarkoituksenmukaisin mittarein.
Careerian visuaalisen ilmeen lähtökohtana on oppimisen kipinä – polku uudelle uralle
Careerian visuaalisen ilmeen toteuttaja, helsinkiläinen 358, valikoitui neljän tarjoajan
joukosta. Toteuttajaksi valittiin 358, koska sen ehdotuksessa keskiössä oli nimenomaan
opiskelija ja oppiminen ja ytimessä asiakas. Visuaalinen ilme on osa syntyvää Careerian
brändiä, mutta varsinainen brändi syntyy arjessa, jossa visio viedään käytäntöön kaikessa
toiminnassa. Valintaryhmässä oli mukana myös opiskelija, joka piti ehdotusta ehdottomasti
parhaana. Valitun toteuttajan ehdotus ”Kipinä” kuvaa oppimisen kipinää – polkua uudelle
uralle.
Liitteenä Careerian logo.
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