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STYRELSEN VALDE CAREERIAS LEDNING
Careeria, som inleder sin verksamhet den 1.1.2019, har redan tidigare beviljats ett
tvåspråkigt tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet för anordnande av utbildning.
Nu har bolagets styrelse utnämnt ledning för utbildningsanordnaren. Valet av Careerias
verkställande direktör genomfördes via extern rekrytering. På styrelsemötet den
16.11.2018 utnämndes Sari Gustafsson (PeM) till posten som verkställande direktör. Fyra
biträdande rektorer samt ekonomidirektörens och servicedirektörens poster tillsattes via
intern rekrytering. Organisationen byggs vidare upp av chefer, vars interna rekrytering är
på gång. Rektorsvalet via extern rekrytering pågår också fortfarande.
Bolaget, som registrerats som EdupoliPointCollege Oy, har fått bifirmanamnet Careeria.
Bolagets verksamhet inleds den 1.1.2019 och en extra bolagsstämma hålls den 5.12.2018.
Erfaren, effektiv och innovativ förnyare och förändringsledare till verkställande direktör
En verkställande direktör söktes via extern rekrytering för Careeria, som fr.o.m. den 1.1.2019
förenar Point Colleges och Edupolis funktioner. Vid rekryteringsprocessen fungerade
Mercuri Urval som samarbetspartner. Femton personer lämnade in ansökan för posten som
vd, av dessa intervjuades fem av styrelsen. Valet gjordes slutligen mellan två kandidater som
genomgått psykologiska tester, och valet föll på Sari Gustafsson (PeM), som fungerar som vd
och rektor för den ena organisationen bakom Careeria, Oy Porvoo International College Ab.
Styrelsen ansåg att Sari Gustafsson, som nu valts till posten som verkställande direktör, väl
uppfyller de krav som ställts för Careerias vd i rekryteringsprocessen. Hon är en erfaren
förnyare och förändringsledare, som redan genomfört Careerias föregångares, Borgå
handelsläroverks och Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos´ fusion år 2012. Hon har också
meriter inom förändringsledning på lång sikt under sin tidigare karriär. Sari Gustafsson har
tidigare erfarenhet från Ramboll Management Consulting, Net Effect, Helsingfors universitet
samt samkommunen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä m.m.
Processen för Careerias rektorsval pågår fortfarande. Vd:n som nu valts till Careeria fr.o.m.
1.1.2019 medverkar väsentligt i valet av rektor.

En platt organisation möjliggör snabbt beslutsfattande
Careerias ledning byggs upp, förutom av vd:n och rektorn, av fyra biträdande rektorer och
två direktörer samt chefer som fungerar som närmaste förmän. De biträdande rektorerna
och direktörerna valdes via intern rekrytering. Till posterna utnämndes följande personer:
-

Biträdande rektor, Verksamhetsenhet 1, tekniska branscher: Pekka Pulkkinen
Biträdande rektor, Verksamhetsenhet 2, service- och vårdbranscher: Ulla Posti
Biträdande rektor, Verksamhetsenhet 3, gemensamma ämnen, specialundervisning
och studiehandledning: Anna-Mari Heikinheimo
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-

Biträdande rektor, Verksamhetsenhet 4, pedagogiskt stöd, arbetslivssamarbete,
försäljning samt projekt och internationell verksamhet: Riitta Laukkanen
Ekonomidirektör: Kimmo Orava
Servicedirektör: Maija Penttilä

Ledningen som nu valts har som främsta uppgift att delta i förberedelserna för
sammanslagningsprojektet och i tillsättandet av chefsposterna, vars process är på gång via
intern rekrytering.

Extra bolagsstämma i december
Careerias (= EdupoliPointCollege Oy:s) extra bolagsstämma hålls den 5.12.2018. Under
mötet fattas beslut om förverkligande av apportemission, med vilken Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymäs (IUKKY) egendom ersätts med Careerias aktier. Före
apportöverlåtelsen undertecknas aktieägaravtalet som redan godkänts av ägarna. Beslut
angående IUKKY:s och Point Colleges personals och egendoms övergång fattas under
december månad. IUKKY:s nya grundavtal träder i kraft den 1.12.2018. Ett nytt grundavtal
behövdes p.g.a. att fyra ägare beviljats utträde ur samkommunen den 30.11.2018.
Avvecklingen av samkommunen och Point College inleds den 1.1.2019.

Mer information:
Verkställande direktör Pasi Kankare, Careeria, tel. 040 682 1264,
e-post: pasikan@windowslive.com
Styrelsens ordförande Johan Söderberg, Careeria,
tel. 040 581 7552, e-post: johan.soderbergs@yahoo.fi
Verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2019, Careeria ,tel. 045 657 7892,
sari.gustafsson@pointcollege.fi
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