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ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA PORVOO INTERNATIONAL COLLEGEN
TOIMINNAN 1.1.2019 ITÄISELLÄ UUDELLAMAALLA YHDISTÄVÄN KOULUTUKSEN
JÄRJESTÄJÄN NIMI ON CAREERIA

Uutta, toimintansa vuoden 2019 alussa aloittavaa koulutuksen järjestäjää varten
kesäkuussa 2018 rekisteröidyn EdupoliPointCollege Oy:n hallitus kokoontui tiistaina
28.8.2018 Taidetehtaalla, jossa uuden koulutuksen järjestäjän nimeksi päätettiin Careeria.
Careerian toimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja
kehittämispalvelut ja muut työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. ItäUudenmaan koulutuskuntayhtymän ja Porvoo International Collegen toiminnan yhdistävä
Careeria aloittaa operatiivisen toimintansa 1.1.2019, johon asti markkinointinimillä
Edupoli ja Point College tunnetut yhtiöt toimivat itsenäisinä koulutuksen järjestäjinä.
Koko yhdistymistä koordinoiva ohjausryhmä sekä hallintoa, koulutuksen järjestämistä,
työelämäyhteistyötä ja henkilöstöä valmistelevat yhdistymisen työryhmät ovat aloittaneet
valmistelutyönsä elokuussa. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii EdupoliPointCollege
Oy:n hallituksen jäsen Elin Blomqvist-Valtonen ja koko valmistelutyötä vetää
EdupoliPointCollege Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kankare.
Nimi löytyi henkilöstölle järjestetyn kilpailun kautta
Uuden oppilaitoksen nimestä järjestettiin keväällä 2018 Edupolin ja Point Collegen
henkilöstölle nimikilpailu, joka tuotti runsaasti ehdotuksia. EdupoliPointCollege Oy:n hallitus
päätti pyytää saaduista ehdotuksista vielä kummaltakin oppilaitokselta kolme
nimivaihtoehtoa, joiden perusteella jatkoehdotus valmisteltiin, kun jo rekisteröidyt nimet ja
käytössä olevat verkkotunnukset oli seulottu pois. Nimikilpailun toteutusaikataulu oli tiukka,
mutta EdupoliPointCollege Oy:n hallitus päätyi kokouksessaan 28.8.2018 yksimielisesti
Careeria nimeen. Uusi oppilaitos sai nyt nimen, jolla se toiminnan 1.1.2019 alkaessa lunastaa
arvonsa ja asiakaslupauksensa.
– Hienoa, että hallitus pääsi ratkaisuun yksimielisesti, totesi EdupoliPointCollege Oy:n
hallituksen puheenjohtaja Johan Söderberg päätöksestä oppilaitoksen uudesta nimestä.
Careeria vastaa alueen koulutustarpeisin ajantasaisesti, kokonaisvaltaisesti ja modernein
pedagogisin keinoin
Vuoden 2019 alussa operatiivisen toimintansa aloittava Careeria yhdistää toiminnassaan
Edupolin ja Point Collegen vahvuudet ja parhaat käytänteet. Toiminnan tavoitteena on
ennakoivasti ja työelämälähtöisesti tarjota koulutusta ja osaamisen kehittämistä alueen
elinkeinoelämän tarpeisiin ja turvata ammatillisen työvoiman saatavuus. Järjestämislupaa on
jo haettu. Kaikki Edupolin ja Point Collegen tutkinnot ja koulutukset on haettu
yhdistettäväksi uuden osakeyhtiömuotoisen koulutuksen järjestäjän järjestämislupaan,
jonka toiminta-alueeksi on haettu koko Uusimaa.
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Careerian toimintamalleja, koulutustarjontaa ja organisaatiokulttuuria rakennetaan Edupolin
ja Point Collegen yhteistyössä syksyn 2018 aikana EdupoliPointCollegeOy:n toimitusjohtaja
Pasi Kankareen vetämänä. Yhdistymisen ohjausryhmää johtaa hallituksen jäsen Elin
Blomqvist-Valtonen. Ohjausryhmä on nimennyt hankeryhmät eri yhdistymisteemoille:
hallinto, koulutuksen järjestäminen, työelämäyhteistyö ja henkilöstö. Tavoitteena on
yhteisöllinen, tuloksellinen, laadukkaaseen pedagogiikkaan, hyvään työelämäyhteistyöhön ja
avoimeen viestintään perustuva toiminta.
– On hyvä, että oppilaitokselle saatiin kokonaan uusi nimi, koska ollaan luomassa uutta,
summaa EdupoliPointCollege Oy:n toimitusjohtaja Pasi Kankare Careerian toiminnan
aloittamiseen tähtäävää yhteistyötä.
EdupoliPointCollege Oy säilyy oikeushenkilöasemaan liittyvissä toimissa
Osakeyhtiön rekisteröityä nimeä EdupoliPointCollege Oy tarvitaan yhtiön
oikeushenkilöasemaan ja sitä kautta ammatillisen koulutuksen järjestämislupaan liittyviin
toimiin. Oikeushenkilönä yhtiö voi olla koulutuksen järjestäjä, toimia työnantajana ja hallita
omaisuutta. Myös koulutuksen järjestämislupaan liittyvät valtionosuudet maksetaan
osakeyhtiölle. EdupoliPointCollege Oy:ssä ovat mukana Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola ja
Lapinjärvi.
Uuden oppilaitoksen toiminta tapahtuu ja näkyy ulospäin Careeria nimen alla. Vuoden 2019
alusta lähtien Edupolin ja Point Collegen opiskelijat ovat Careerian opiskelijoita.
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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