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Pasi Kankare valdes till rektor för Careeria
Styrelsen har på sitt möte 29.11.2018 valt KT Pasi Kankare till rektor för Careeria, som
inleder sin verksamhet 1.1.2019 då Edupoli och Point College bildar ett nytt aktiebolag.
Genom detta förstärks den redan tidigare utnämnda ledningen med en kunnig pedagog
som har en stark kännedom för yrkesutbildning. Val av rektor gjordes genom extern
ansökan. Careeria har tillstånd att ordna utbildning på finska och svenska.
Careerias valda rektor har en bakgrund i en samkommun och utbildningsstyrelsen
Pasi Kankare som valdes till rektor fr.o.m. 1.1.2019 har tidigare fungerat som en ledare för
en samkommun. Därutöver har han också fungerat som ledare på Utbildningsstyrelsen,
enheten för yrkesutbildning. Careerias styrelse beslöt om valet av rektor på sitt möte
29.11.2018. Pasi Kankare som valdes till rektor är doktor i pedagogik och kommer främst
från EdupoliPointCollege Oy där han för tillfället har en tidsbunden tjänst som verkställande
direktör till slutet av år 2018.
Till rektor valdes en pedagogisk förnyare
Till rektor för Careeria sökte man en person som har kunskap och vilja att jobba för
utbildningsanordnarens tillväxtstrategi tillsammans med personalen. Som ett gemensamt
mål har man att utbildningen fyller kraven som ställs från arbetslivet och kan erbjuda en
konkurrenskraftig utbildning och trygga arbetskraftens tillgänglighet med tanke på
yrkesutbildning.
Pasi Kankare som tillträder som rektor för Careeria 1.1.2019 har nästan 20 års erfarenhet av
pedagogisk ledningsarbete, bl.a. från Salon seudun kuntayhtymä. Kankare har också
fungerat som ledare på Utbildningsstyrelsen och som expert på konsult företaget FCG
Konsultointi Oy. Därutöver har Kankare meriter i personal- och förändringsledningsarbete
som man önskade bland de sökande. Det som hade en avgörande roll i valet var att Kankare
har bevis på stark resultatledning inom yrkesutbildningen och kännedom för den nya
yrkesutbildningslagen. Careeria med en personal på ca 400 personer behöver också en
rektor med god kunskap inom kommunikation. Även förmåga till ett brett samarbete och
bildande av nätverk var av stor roll då beslutet fattades.
Careerias bakgrund
Careeria som inleder sin verksamhet år 2019 uppstår då Edupoli och Point College
tillsammans bildar ett nytt aktiebolag. Utbildningsanordnaren som upprätthålls av
aktiebolaget ägs av fem östnyländska kommuner: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Lappträsk.
Enligt anordningslovet uppgår Careerias studiemängd till ca 2500 studieår. Careeria har
verksamhet i Borgå, Lovisa, Askola och Helsingfors, Vanda och Kervo.
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