
Mercuria
kauppaoppilaitos Oy



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 

(valtakunnallinen NPS-indeksi korkein kaikista 

kaupallisista  oppilaitoksista)

• Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2016 

• samassa rakennuksessa myös Martinlaakson lukio ja Vantaan 

aikuislukio



Viihtyisät tilat



Liiketoiminnan perustutkinto, 
merkonomi 180 osp
yo-pohjainen

Pääsyvaatimus lukion päättötodistus

Kesto 1-2 vuotta omista 

valinnoista ja 

tavoitteista riippuen

Laajuus 180 osaamispistettä 

(osp)



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



Liiketoimintaosaaminen

✓ Työelämässä 

toimiminen

Asiakaspalvelu

✓ Asiakaspalvelu

Tuloksellinen 

toiminta

✓ Taloudellinen 

ajattelu

✓ Kannattavuus ja 

katetuotto

TOP –jakso 3 -

12 kk omien 

tavoitteiden 

mukaisesti

Valinnainen 

tutkinnonosa

Valinnainen 

tutkinnonosa
Valinnainen 

tutkinnonosa

Valinnainen 

tutkinnonosa

Valinnainen 

tutkinnonosa



Mahdollisia yhdistelmiä

Asiakaspalvelu, Työelämässä toimiminen ja  Tuloksellisen toiminnan lisäksi 

esimerkiksi:

• Myynti, asiakkuuksien hoito ja finanssipalvelut

Tavoitteena vaativa myyntityö

• Asiakkuuksien hoito, markkinointiviestintä, tapahtumatuotanto ja 

projektissa toimiminen

Tavoitteena markkinointiviestintä- ja promootiotyö

• Kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätöskirjaukset, laskutus ja reskontra

Tavoitteena taloushallinnon tehtävät



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



Opintojen eteneminen ja sisällöt

YO-tutkinnosta tunnistetaan ja tunnustetaan yhteiset opinnot sekä tilanteen 

mukaan mahdollisesti yksi valinnainen tutkinnonosa. Aiemmin kertynyt 

osaaminen (työkokemus/opinnot) otetaan huomioon opintojasi 

suunniteltaessa.

Tutkinto suoritetaan 1-2 lukuvuoden aikana. Ensimmäisen vuoden 

syyslukukausi opiskellaan koulussa. Siirryt työssäoppimisjaksolle, kun 

valmistava koulutus on suoritettu. Työssäoppimisjakson pituus määräytyy 

aikaisemman osaamisesi ja tekemiesi tutkinnonosavalintojen mukaan. Sen 

pituus on yleensä 3-12kk.

Työssäoppimispaikkoja ovat mm. erikoistavarakaupat, maahantuojat, pankit, 

toimistot ja tilitoimistot.



Kansainvälisyys

• mahdollisuus suorittaa työpaikalla

tapahtuva oppiminen ulkomailla (esim. 

Espanja, Malta, Mallorca, Hollanti, Ruotsi)

• Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

ulkomailla myönnetään taloudellista tukea

Mercurialta (vuosittain myönnetään noin 50 

stipendiä)

• aktiivista KV-toimintaa, mm.vierailijoita, 

KV-päivä



Väyläopinnot Metropoliassa

• Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa suunniteltu yhteistyö

• Liiketalouden tradenomiopintoja avoimen väylän kautta,                  

5 osp / kurssi

• Vastuullinen yritystoiminta

• Tulevaisuuden työyhteisö

• Kansantalous 

• Markkinointi

• Laskentatoimi

• Rahoitus

• Opetusta Leiritie 1, Myyrmäen toimipisteessä iltapäivisin ti-pe

• Suoritetut opinnot hyväksiluetaan tradenomiopintojen 

alkaessa



Opiskeleminen kolmella eri 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



Kevään toisen asteen 
yhteishaku 2021

#mercuriasome

Hakuaika: 23.2. - 23.3.2021

Oppilaitoskoodi: 0227

Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Ei pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Myös jatkuva haku ympäri vuoden.

mercuria.fi



Millä sanoilla kuvailisit Mercuriaa?



Varaa paikkasi bisnesluokasta ja 

hae Mercuriaan!


