
Mercuria
Kauppiaitten 
Kauppaoppilaitos



Faktaa Mercuriasta

• sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa 

hyvien kulkuyhteyksien päässä

• perustettu vuonna 1908

• omistajina Vantaan kaupunki ja Helsingin Kauppiaitten  

Yhdistys ry

• opiskelijoita noin 900 

• yksi Suomen parhaista 

(13 kertaa peräkkäin parhaat tuloksellisuuspisteet kaikista       

pääkaupunkiseudun kaupallisista oppilaitoksista)

• Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 

• samassa rakennuksessa myös Martinlaakson lukio ja Vantaan 

aikuislukio



Viihtyisät tilat



Liiketoiminnan perustutkinto, 
MERKONOMI

Pääsyvaatimus peruskoulu 

Kesto keskimäärin 2,5-3v.

Laajuus 180 osaamispistettä (osp)

- noin 60 osp/vuosi

- isot opetuskokonaisuudet 

työelämälähtöisesti



Opiskelua Mercuriassa



Merkonomin työtehtäviä

Myyntityö

• Myyjä

• Myyntineuvottelija

• Asiakas- tai 
palveluneuvoja

• Osasto- tai 
myymäläpäällikkö

• Visualisti

• Kauppias

Talous- ja toimistotyö

• Toimistoassistentti 

• Kirjanpitäjä

• Palkanlaskija

• Myynti- tai 
tuoteassistentti

• Rahoitus- tai 
sijoitusneuvoja

• Yrittäjä

Kansainväliset 

työtehtävät

• Tuonti- tai 

vientiassistentti

• Tullaaja

• Matkustajaselvitys-

virkailija



Suomalainen koulutusjärjestelmä

Perusopetus (1-10 vuotta)

Ylioppilastutkinto
Ammatilliset 

perustutkinnot
(Amm.oppilaitokset + oppisopimus)

Ylemmät 
korkeakoulututkinnot

Alemmat 
korkeakoulututkinnot

Ammattikorkea-
koulututkinnott

Ammattikorkeakoulut

Lukiot



Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi 
180 osp

Yhteiset tutkinnon osat, 

35 osp

• Äidinkieli

• Englanti

• Ruotsi

• Matematiikka

• Digitaalisuus

• Työkyky ja hyvinvointi

• Kestävä kehitys

• Opiskelu- ja urasuunnittelu

• Yhteiskunnassa toimiminen

Pakolliset ammatilliset 

tutkinnon osat, 55 osp

• Asiakaspalvelu

• Työyhteisössä toimiminen

• Tuloksellinen toiminta

Ammatilliset valinnaiset 

tutkinnon osat ,90 osp

• Yritystoiminnan suunnittelu

• Asiakkuuksien hoitaminen

• Myynti

• Markkinointiviestintä ja sisällön tuotanto

• Logistiikkapalvelut

• Projektissa toimiminen

• Tapahtumatuotanto

• Henkilöstöpalvelut

• Palkanlaskenta

• Kirjanpito

Työpaikalla tapahtuva oppiminen, ammattiosaamisen näytöt



Paikalliset tutkinnon osat, 
erikoistu merkonomin opinnoissa

Polkupyöräalan 
asiakaspalvelija
15 osp

Työssäoppimispaikka: 
Baiks-polkupyöräliikkeet

Muotikaupan tuote- ja 
trendituntemus
15 osp

Työssäoppimispaikka: Bestseller 
Finland 
(Jack & Jones, Vero Moda, Only, 
Pieces ja Name It

Pieneläinalan
Asiakaspalvelija
15 osp

Työssäoppimispaikka: 
Musti ja Mirri –eläintarvikeliike, 
eläinkaupat ja eläinlääkärin 
vastaanotto

Työkoneen
tekniikkaan
tutustuminen
(opinnot Variassa)
15 osp

Työssäoppimispaikka
mm. Wihuri Oy, autoliikkeet, 
varaosamyymälät



Kaksi tutkintoa (merkonomi + ylioppilas)

• Valmistut samanaikaisesti merkonomiksi ja ylioppilaaksi.

• Opiskelet vain aineet, jotka kirjoitat. Lukiotunnit Mercuria-talossa 

1-2 päivänä viikossa.

• Tarjoamme yo-valmennusta:

äidinkielessä (5), ruotsissa (5), englannissa (6),

lyhyessä matematiikassa (4) = 20 kurssia. 

Lisäksi voit suorittaa myös terveystiedon (2) ja yhteiskuntaopin (5) kursseja.

• Voit sisällyttää suorittamiasi lukion kursseja merkonomiopintoihisi.

• Voit täydentää valmentautumistasi ilmaiseksi Vantaan aikuislukiossa.

• Keskiarvon on oltava sama kuin alin hyväksytty keskiarvo Vantaan lukioihin.



Esimerkki 2. vuoden opiskelijan 
lukujärjestyksestä



Opiskeleminen kolmella kampuksella

OPPILAITOSKAMPUS

Opiskeleminen MERCURIA-talossa: Yhteiset tutkinnon osat, ammatilliset tutkinnon osat 
sekä lukio-opinnot. 

Palvelupiste Helppi, terveydenhoitajat, kuraattori- ja psykologipalvelut.

TYÖELÄMÄKAMPUS
Työpaikalla tapahtuva oppiminen, työvaltainen tapa suorittaa tutkinto, erilaiset projektit, 
työpaikalla tapahtuva oppiminen ulkomailla, opiskelijaravintola MerCafe sekä työ- ja 
uraohjaus.

e-KAMPUS
Verkkokurssit ja digitaaliset oppimisympäristöt



Opiskelutavat ja 
menetelmät

Työelämälähtöisiä opiskelutapoja ja - menetelmiä 

perinteisten oppituntien ohella:

• työpaikalla tapahtuvaa oppimista joka vuosi

• yrittäjyyspeli

• erilaiset projektit 

(Pop Up-yrittäjyys, Creative Minds, joulumyyjäiset)

• esitelmät ja esittelyt

• e-oppiminen 

• vierailukäynnit ja vierailijat



Kansainvälinen 
Mercuria

• opintomatkoja 

• vieraita kieliä myös lukion tarjonnasta

• mahdollisuus suorittaa työpaikalla tapahtuva

oppiminen ulkomailla (esim. Espanja, Malta, Mallorca, 

Teneriffa, Hollanti, Ruotsi)

• Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ulkomailla

myönnetään taloudellista tukea MERCURIAlta

(vuosittain myönnetään noin 40 stipendiä)

• aktiivista KV-toimintaa, mm.vierailijoita, KV-

päivä



Mercurian malli –
tunnetta ja tekoja 

• Välitämme aidosti opiskelijoistamme.

• Opettajiamme pidetään innostavina ja kannustavina.

• Valmistuneista merkonomeista 94 % suosittelee 

MERCURIAa opiskelupaikaksi.

• Opiskelutilat ovat viihtyisiä. 

• Opiskelijapalvelumme ovat hyvät. 

(IT-palvelut, Helppi, työ- ja uraohjaus, erityisopetus, 

Fazer-Amican ravintolapalvelut, liikunta- ja kuntosali



Oppiminen on elämyksiä!

•    urheilutapahtumia 

(mm. sählyturnaus, 

sulkapallo, futsal)

•    konsertteja

•    yhteisiä juhlia 

•    Wanhojen tanssit ja penkkarit

•    valmistujaiset Martinus-salissa



Miksi valita ammatillinen koulutus?

• Valmistut ammattiin joustavasti omaan tahtiin.

• Opinnot henkilökohtaistetaan sinun valintojesi mukaan.

• Liiketalouden ala tarjoaa hyvät jatko-

opintomahdollisuudet.

• Työelämäjaksot tuovat vaihtelua opiskeluun ja niiden

avulla työllistyt helposti. 



Hakijaryhmä Hakijat Ensisijaiset Aloitus- Alin hyv.

yhteensä hakijat paikat pistemäärä

Pk-pohjaiset hakijat
717 214 162 20

Faktaa kevään 2019 yhteishausta



Kevään yhteishaku 2020

Hakuaika: 18.2. - 10.3.2020

Oppilaitoskoodi: 0227
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Ei pääsy- ja soveltuvuuskoetta.
Myös jatkuva haku ympäri vuoden.

Avoimet ovet:
ti 14.1.2020  klo 10 – 14, 
huoltajille klo 18 mercuria.fi

#mercuria_kkol



Avoimet ovet 14.1.2020



Ylioppilastutkinto

Ylemmät 
korkeakoulututkinnot

Alemmat 
korkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulut

Lukiot

Millä sanoilla kuvailisit Mercuriaa?



Varaa paikkasi 
businessluokasta.

Hae Mercuriaan!


