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CAREERIA RAKENSI UUDEN OPPILAITOKSEN STRATEGIAA 18.9.2018 – MYÖS
OPETUSHALLITUKSEN PÄÄJOHTAJALTA TERVEISET STRATEGIATYÖRYHMÄLLE
Café Cabriolessa tiistaina 18.9.2018 pidetyssä strategiaseminaarissa muotoiltiin itäisellä
Uudellamaalla 1.1.2019 toimintansa aloittavalle uudelle toisen asteen ammatilliselle
oppilaitokselle visiota, missiota ja toiminta-ajatusta, strategisia päämääriä sekä arvoja.
Point Collegen ja Edupolin toiminnot yhdistävän Careerian strategiaa oli rakentamassa
edustajia Point Collegen ja Edupolin henkilöstöstä, johtoryhmistä ja hallituksista sekä
uuden EdupoliPointCollege Oy:n omistajakunnista ja hallituksesta.
Tilaisuuden avasi EdupoliPointCollege Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg.
Porvoon kaupungin terveiset tilaisuuteen toi kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kiittäen,
että yhdistymisessä ollaan päästy nyt jo tähän vaiheeseen ja muistuttaen myös
lähtökohdista kouluttaa työvoimaa ja kehittää aluetta. EdupoliPointCollege Oy:n
toimitusjohtaja Pasi Kankare maalasi puheenvuorossaan Careeriasta kuvan
oppilaitoksena, joka tarjoaa seudullisesti ja alueellisesti huippuluokan koulutusta.
Saatesanat strategiatyölle kuultiin myös Point Collegen hallituksen puheenjohtaja Markku
Välimäeltä ja Edupolin hallituksen puheenjohtaja Roope Lenkkeriltä. Elinkeinoelämän
terveiset tilaisuuteen toi Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön johtaja Mauri Molander.
Myös Point Collegen ja Edupolin opiskelijoiden ääni kuului tilaisuudessa ennalta
tallennetuin terveisin. Tilaisuuden fasilitaattorina toiminut Point Collegen
rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson toi tilaisuuteen myös sidosryhmien ja päättäjien
terveisiä, joita kuultiin ammattikorkeakouluilta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ:lta,
Kuntaliitolta, kunnilta sekä Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselta.
”Careeria cares – 4ever”
EdupoliPointCollege Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg evästi strategiaa
pohtineita työryhmiä, että kaikessa ei ole välttämätöntä keksiä uutta, vaan vanhatkin
viisaudet ovat käyttökelpoisia jalostettavaksi uusiksi näkemyksiksi. Point Collegen hallituksen
puheenjohtaja Markku Välimäki nosti puheenvuorossaan esille mm. yhteisöllisyyden,
opiskelijoiden merkityksen oppilaitoksen menestystekijänä sekä yritysyhteistyön
merkityksen. Edupolin hallituksen puheenjohtaja Roope Lenkkeri halusi varmistaa
opetustoiminnan häiriöttömän jatkumisen toiminnan alkaessa vuodenvaihteen jälkeen
kahden oppilaitoksen sijaan yhdessä, yhteisessä Careeriassa. Alueen elinkeinoelämää
tilaisuudessa edustanut kauppakamariyksikön johtaja Mauri Molander toi yritysmaailman
terveiset ja muistutti mm. siitä, että Careerian on pysyttävä mukana muutoksessa
globalisaation, digitalisaation ja robotisaation maailmassa ja muistettava myös
ympäristökysymykset.
Pienryhmien workshopeissa yhdeksi työsloganiksi muotoutui Careeria cares – 4ever. Tämän
takana on tahto siitä, että Careeria kannustaa, välittää ja mahdollistaa, ohjaa urapolulle, luo
uusia uria ja vahvistaa elinikäistä urapolkua sekä integroituu työelämään. Tavoitteena on
vahva työelämän tarpeita ennakoiva kumppani, joka kouluttaa muutokseen valmiita, osaavia
ammattilaisia ja mahdollistaa kehittymisen. Careerian toimintakulttuurissa tavoitellaan
yhteisöllistä ja avointa, keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen perustuvaa ilmapiiriä,
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jossa uskalletaan tehdä päätöksiä, kokeilla ja oppia. Careeria pitää huolta niin
opiskelijoistaan, työntekijöistään, yhteistyökumppaneistaan kuin ympäristöstäänkin.
Strategiaseminaarin 18.9.2018 tuotokset luovat pohjan koko toiminnan jatkokehitykselle.
Vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavan Careerian toimiala on toisen asteen
ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut ja muut työllisyyteen ja
osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut.
– Seminaarin ilmapiiri oli avoin ja innostava, oli paljon iloisia ilmeitä ja nauruakin!
Seminaarin hyvä henki on minulle merkki siitä, että olemme oikealla tiellä kehittäessämme
Careeriaa ammatillisen koulutuksen uutena alueellisena lippulaivana. Ja merkki tietenkin
myös siitä, että yhdistyminen oli oikea päätös, toteaa EdupoliPointCollege Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Johan Söderberg.
– Oli hienoa huomata, että uudella koulutuksen järjestäjällä tulee olemaan näin paljon
strategista osaamista käytettävissään. Päivä oli oivallinen lähtölaukaus Careerian
strategisten tavoitteiden kehittämiselle, summasi EdupoliPointCollege Oy:n toimitusjohtaja
Pasi Kankare.
– Olen todella iloinen strategiaseminaarin hyvästä valmistelusta ja workshop-ryhmien
työskentelystä tilaisuudessa. Tuottelias ilmapiiri luo uskoa vuoden vaihteessa toimintansa
aloittavaan Careeriaan, summaa tuntonsa strategiaseminaarin fasilitaattori, Point Collegen
rehtori/toimitusjothaja Sari Gustafsson.
”Säilytä ihminen”, ”Careeriasta saa sen uran” – Careeria sai kannustavia terveisiä
yhteistyökumppaneilta, päättäjiltä ja opiskelijoilta
Strategiaseminaarin valmistelutyöryhmä oli saanut etukäteen yhteistyökumppaneilta,
päättäjiltä ja opiskelijoilta eväitä uuden oppilaitoksen strategian rakentamiseen.
– Opiskelu on muuttunut jaksosta jatkumoksi, joka ei pääty tutkintoon. Uuden ajan
ammatillinen oppilaitos on avoin ja työelämään integroitunut oppimisyhteisö, tervehti
seminaaria Laurean rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski.
– Säilytä ihminen – opiskelija, asiakas, opettaja, työntekijä – kaikessa toiminnassa keskiössä,
neuvoi HAMKin yliopettaja Jaakko Helander.
– Kaikki pidetään mukana. On erilaisia oppimisen polkuja erilaisiin tarpeisiin, neuvoi
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.
– Ammattikasvatus ja -sivistys on elämää, ei vain työelämää varten, muistutti Kuntaliiton
erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela.
– Uuden oppiminen on seikkailu. Uuden oppiminen on myös etuoikeus, kiteytti Askolan
kunnanjohtaja Jouni Martikainen.
– Careeriaan tullaan tekemään uraa ja kehittämään sitä, pohti liiketalouden opiskelija uutta
oppilaitosta ja sen nimeä.
Yhdistymisen kokonaisuutta koordinoi ohjausryhmä
Tiistaina 18.9.2018 pidetty strategiaseminaari on osa vuoden alussa starttaavan Careerian
toiminnan valmistelutyötä. Point Collegen ja Edupolin toiminnan yhdistymisen
kokonaisuutta koordinoivan ohjausryhmän puheenjohtajana toimii EdupoliPointCollege Oy:n
hallituksen jäsen Elin Blomqvist-Valtonen ja koko valmistelutyötä vetää EdupoliPointCollege
Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kankare. Uutta organisaatiota rakennetaan niin, että se
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mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja ajantasaisesti vastaa alueen koulutustarpeisiin
modernein pedagogisin keinoin.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pasi Kankare, EdupoliPointCollege Oy, puh. 040 682 1264,
sähköposti: pasikan@windowslive.com
Hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg, EdupoliPointCollege Oy, puh. 040 581 7552,
Sähköposti: johan.soderbergs@yahoo.fi
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