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POINT COLLEGE ÄR BÄST!
Point College toppar sin kategori i statsrådets beslut om priser per enhet 2014. Vår skola placerar
sig etta i kategorin A2 flerbranschföretag och små och medelstora företag med indexet 1240.
Resultatet har beräknats utifrån yrkesinriktade examina avlagda av 703 studerande. Som mätare
användes effekt (sysselsättningen bland de studerande), lärarnas behörighet, personalutveckling
och resultatindex. I år var vi ännu bättre än i fjol, även om resultatet också då var strålande: förra
året kom vi på andra plats.
Vad är Point College bra på?
Värdet på utbildningens effekt är utmärkt! Resultaten visar att 67 % av Point Colleges studerande
slutför sin examen och placerar sig på arbetsmarknaden. Dessutom antas en beaktansvärd andel
studerande som utexamineras från Point College till fortsatta studier. Hemligheten bakom
framgången är att närundervisningens andel är stor och att lärarna har en människonära och äkta
relation till de studerande, säger biträdande rektor Heli Vainio. Verkställande direktör/rektor Sari
Gustafsson är också övertygad om att den pågående kompetensutvecklingen bland lärarna i Point
College går i rätt riktning och kommer att ge resultat.
Biträdande rektorer Heli Vainio och Matti Talvela tror att Point Colleges framgång bottnar i rätt
attityd, yrkeskompetens och god kontakt med arbetslivet.
– Vi bemöter våra studerande som människor och hjälper dem vid behov att skapa individuella
studievägar. Alla arbetar kundorienterat och utgående från de studerande och det är lätt att ta
kontakt med oss. Andelen behöriga lärare är hög och stiger hela tiden.
– Point College har etablerat goda kontakter med arbetslivet, vilket ger de studerande möjlighet till
effektiv inlärning i arbetet. Det bidrar för sin del till att våra studerande utvecklas till yrkeskunniga
arbetstagare.
Vilka prioriteringar i vår verksamhet ger resultat?
Att så många av de studerande slutför sin examen har Point College sina lärare att tacka för, deras
engagemang i undervisningen och deras förmåga att sporra sina studerande. Det är viktigt att lärarna
orkar satsa på de studerande och uppmuntra dem inför prov och tentamina och det här arbetet har
nu belönats med en fin placering i resultatmätningen, konstaterar Tuula Grönholm, ledningens
assistent.
Att 22 % av det totala antalet studerande inte slutför sin examen kräver ännu en stor insats av
personalen, så att alla ungdomar skulle hitta rätt väg till ett yrke och alla skulle hitta sin plats i livet.
Ibland kan ett alternativ vara läroavtalsutbildning, där den studerande kan kombinera praktik och
teori och avlägga en examen. Det finns möjlighet att inom den egna skolan slussa en ung studerande
från ungdomsutbildningen till vuxenutbildningen, berättar läroavtalschef Susan Helenius-Nieminen
och vuxenutbildningschef Christian Mikander.
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I de kärva ekonomiska tiderna glädjer sig också ekonomichef Merja Toivanen och verkställande
direktör/rektor Sari Gustafsson över att det goda resultatet kommer att ge Point College flera hundra
tusen euro i utvecklingspengar.
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