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HALLITUS VALITSI CAREERIALLE JOHTOA
Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiemmin myöntänyt toimintansa 1.1.2019 aloittavalle
Careerialle kaksikielisen järjestämisluvan, ja nyt yhtiön hallitus on nimittänyt koulutuksen
järjestäjän johtoa. Careerian toimitusjohtajavalinta suoritettiin ulkoisella haulla, ja
toimeen nimettiin hallituksen kokouksessa 16.11.2018 KM Sari Gustafsson. Neljän
apulaisrehtorin sekä talousjohtajan ja palvelujohtajan paikat täytettiin sisäisellä
hakuprosessilla. Organisaatio rakentuu edelleen päälliköillä, joiden sisäinen haku on
parhaillaan käynnissä. Myös Careerian ulkoisella haulla haettavan rehtorin valintaprosessi
on vielä kesken.
EdupoliPointCollege Oy -nimen alle rekisteröity yhtiö on saanut aputoiminimen Careeria.
Toimintansa 1.1.2019 aloittavan yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään 5.12.2018.

Toimitusjohtajaksi kokenut, aikaansaava ja innovatiivinen uudistaja ja muutosjohtaja
Point Collegen ja Edupolin toiminnat 1.1.2019 alkaen yhdistävän Careerian toimitusjohtaja
haettiin ulkoisella haulla. Hakuprosessissa yhteistyökumppanina oli Mercuri Urval.
Toimitusjohtajaksi haki viisitoista henkilöä, joista hallitus haastatteli viittä. Valinta tehtiin
lopulta kahden psykologiset testit läpi käyneen henkilön välillä, ja toimitusjohtajaksi
valikoitui KM Sari Gustafsson, joka toimii toisen Careerian taustalla olevan yhtiön, Oy Porvoo
International College Ab:n toimitusjohtajana ja rehtorina.
Hallitus katsoi, että nyt toimitusjohtajan tehtävään valittu Sari Gustafsson täyttää hyvin
Careerian toimitusjohtajalle hakuprosessissa asetetut kriteerit. Hän on kokenut uudistaja ja
muutosjohtaja, joka on jo vienyt läpi Careerian edeltäjien, Porvoon kauppaoppilaitoksen ja
Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksen fuusion vuonna 2012, ja jonka työhistoriasta löytyy
merkittäviä näyttöjä muutosjohtamisesta pitkällä aikajänteellä. Sari Gustafssonin aiempi
työhistoria on mm. Ramboll Management Consultingista, Net Effectistä, Helsingin
Yliopistosta sekä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä.
Careerian rehtorin tehtävän valintaprosessi on vielä kesken. Nyt valittu 1.1.2019 aloittava
Careerian toimitusjohtaja on myös keskeisesti mukana tässä valinnassa.
Matala organisaatio mahdollistaa nopean päätöksenteon
Careerian johto rakentuu toimitusjohtajan ja rehtorin lisäksi neljästä apulaisrehtorista ja
kahdesta johtajasta sekä lähiesimiestason muodostavista päälliköistä. Apulaisrehtorit ja
johtajat valittiin sisäisellä haulla. Tehtäviin on nimitetty seuraavat henkilöt:
-

Apulaisrehtori, Toimintayksikkö 1, tekniset alat: Pekka Pulkkinen
Apulaisrehtori, Toimintayksikkö 2, palvelu- ja hoiva-alat: Ulla Posti
Apulaisrehtori, Toimintayksikkö 3, yhteiset aineet, erityisopetus ja opinto-ohjaus:
Anna-Mari Heikinheimo
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-

Apulaisrehtori, Toimintayksikkö 4, pedagoginen tuki, työelämäyhteistyö, myynti sekä
hankkeet ja kansainvälistyminen: Riitta Laukkanen
Talousjohtaja: Kimmo Orava
Palvelujohtaja: Maija Penttilä

Nyt valittujen johtajien ensimmäisenä tehtävänä on olla mukana yhdistymishankkeen
valmistelussa ja organisaation päällikkörakenteen valintaprosessissa, joka on parhaillaan
käynnissä sisäisenä hakuna.
Ylimääräinen yhtiökokous joulukuussa
Careerian (= EdupoliPointCollege Oy:n) ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 5.12.2018.
Kokouksessa päätetään apporttiannin toteutuksesta, jolla Itä-Uudenmaan
koulutuskyntayhtymän (IUKKY) omaisuuden vastineeksi annetaan Careerian osakkeita.
Ennen apporttisiirtoa allekirjoitetaan omistajien jo hyväksymä osakassopimus. IUKKY:n ja
Point Collegen henkilöstön ja omaisuuden siirtämisestä päätetään joulukuun aikana. IUKKY:n
uusi perussopimus astuu voimaan 1.12.2018. Uusi perussopimus tarvittiin, koska neljälle
omistajalle on myönnetty ero kuntayhtymästä 30.11.2018. Kuntayhtymän ja Point Collegen
purkamistoimet käynnistetään 1.1.2019.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pasi Kankare, Careeria, puh. 040 682 1264,
sähköposti: pasikan@windowslive.com
Hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg, Careeria,
puh. 040 581 7552, sähköposti: johan.soderbergs@yahoo.fi
Toimitusjohtaja 1.1.2019 alkaen, Careeria, puh. 045 657 7892,
sari.gustafsson@pointcollege.fi
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