
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)

• 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



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



Mercurian osaajapolut

Markkinointi ja HRMyynti Taloushallinto Yrittäjyys

✓ Myynti 30 osp
✓ Markkinointiviestintä ja 

sisällöntuotanto 30 osp
✓ Asiakkuuksien hoito 30 osp
tai Palvelumuotoilu 15 osp ja 
Paikallinen tutkinnon osa 15 osp

✓ Markkinointiviestintä 
ja sisällön tuotanto 30 
osp

✓ Laskutus ja reskontra 
15 osp

✓ Asiakkuuksien 
hoitaminen 30 osp

✓ Paikallinen tutkinnon 
osa 15 osp

✓ Kirjanpito 30 osp
✓ Laskutus ja reskontra 

15 osp
✓ Tilinpäätöskirjaukset 

15 osp +
✓ Palkanlaskenta 30 osp

tai Asiakkuuksien 
hoitaminen 30 osp

✓ Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
✓ Verkkokauppa 15 osp
✓ Myynti 30 osp
+
✓ Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
Tai
2 x 15 osp valinnaisia tutkinnon osia



Osaajapolut valmistavat työelämään

Myynti

• Myyjä

• Myyntineuvottelija

• Myyntiassistentti

• Myymäläpäällikkö

• Visualisti

• Kauppias

• Markkinointiassistentti

• Henkilöstöassistentti

• Sisällöntuottaja

• Avainasiakaspäällikkö

Taloushallinto

• Kirjanpitäjä

• Palkanlaskija

• Tilitoimistotyö

• Yritysten 

talousosastot

• Pankit

• Vakuutusyhtiöt

Markkinointi ja HR Yrittäjyys

• Verkkokauppa

• Vähittäiskauppa

• Maahantuonti

• Digitalouden osaaja



Paikalliset tutkinnon osat, 
erikoistu merkonomin opinnoissa

Muotikaupan tuote- ja 
trendituntemus 15 osp

Työssäoppimispaikka: Bestseller Finland 
(Jack & Jones, Vero Moda, Only, Pieces ja 
Name It)
tai muut muotialan liikkeet tai yritykset

Pieneläinalan
Asiakaspalvelija 15 osp

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

Verkkokauppa, 
15 osp

Työssäoppimispaikka: 
Mercuriassa oma 
verkkokauppa-ympäristö tai
yritysten verkkokaupat



Kaksoistutkinto
(merkonomi + ylioppilas)

• Valmistut samanaikaisesti merkonomiksi ja ylioppilaaksi.

• Opiskelet vain viisi ainetta, jotka kirjoitat. 

• Lukiotunnit Mercuria-talossa 1-2 päivänä viikossa. Tunnit korvaavat 
merkonomiopintoja.

• Opiskelet koko lukion pakollisen oppimäärän ja syventäviä opintoja:

Äidinkieli (6), ruotsi (5), englanti (6), matematiikka (7) 

• Reaaliaineiden koko oppimäärä: Yhteiskuntaoppi, terveystieto ja psykologia

• Vantaan aikuislukion puolella voi samassa talossa opiskella maksutta lukio-

opintoja muissakin aineissa tai käydä esimerkiksi kirjoituksiin valmentavia ns. 

abikursseja.

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



Esimerkki 2. vuoden opiskelijan 
lukujärjestyksestä



Merkonomin väyläopinnot

➢ Yhteistyössä Metropolia 

ammattikorkeakoulun kanssa

➢ Lähiopetus päivisin Myyrmäen 

toimipisteessä

➢ Voit suorittaa liiketalouden 

tradenomin opintoja yht. 30 osp, mm.

• Markkinointi

• Kansantalous

• Yritystoiminta

• Rahoitus ja finanssipalvelut 

➢ Saat hakukelpoisuuden avoimen 

väylän tradenomiopintoihin

➢ Haku haastattelun kautta, ei tarvitse 

osallistua pääsykokeisiin

➢ Suoritukset hyväksiluetaan osaksi 

tulevia korkeakouluopintojasi



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 ja työ- ja uraohjaus.

e-KAMPUS
Verkkokurssit ja digitaaliset oppimisympäristöt



Opiskelutavat
ja menetelmät
Työelämälähtöisiä opiskelutapoja
ja - menetelmiä perinteisten
oppituntien ohella:

• työpaikalla tapahtuvaa oppimista
joka vuosi

• erilaiset projektit

• kansainväliset hankkeet:

Taste of Europe, Creative 
Minds, Teaming Up, 
Robotics beyond borders

• 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 hanketoimintojen kautta, 

vierailijoita ja 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. salibandy, koripallo, 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
640 206 172 18

Faktaa kevään 2021 yhteishausta



Kevään yhteishaku 2022

Hakuaika: Kevään toisen asteen yhteishaku

Oppilaitoskoodi: 0227
Mercuria kauppaoppilaitos Oy

Ei pääsy- ja soveltuvuuskoetta.

Myös jatkuva haku ympäri vuoden.

Avoimet ovet - tapahtuma
ti 11.1.2022  klo 10 – 14

Huoltajille infotilaisuus klo 18

#mercuriasome #mercuria.kkol



Avoimet ovet
11.1.2022
klo 10 – 14

Huoltajien
infotilaisuus
klo 18



Ylioppilastutkinto

Ylemmät 
korkeakoulututkinnot

Alemmat 
korkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulut

Lukiot

Millä sanoilla kuvailisit Mercuriaa?



Varaa paikkasi bisnesluokasta.

Hae Mercuriaan!


