
Tunnistettava muutos

Opiskele merkonomiksi työn ohella

Merkonomi – liiketoiminnan 
perustutkinto
Haluatko oppia myynnistä, markkinoinnista, taloudesta ja liiketoimin-
nasta? Museoalalle suunnitellussa koulutuksessa tavoitteena on kehit-
tää alan ammattilaisten liiketoiminnan ja talouden ymmärrystä sekä 
tarjota uudenlaista näkemystä myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien 
hoitamiseen. Koulutus kehittää suoraan osallistujan työnantajayrityksen 
toimintaa. 
 Koulutus sopii museoalalla myynnin, myynnin tuen, markkinoinnin 
tai asiakkuuksien parissa toimivalle sekä sihteerinä tai taloushallinnossa 
työskentelevälle.
 Merkonomi on työelämässä arvostettu, Opetushallituksen virallinen,
näyttötutkinto. Siinä osaaminen näytetään omalla työpaikalla. Koulu-
tus suoritetaan oppisopimuksella oman työn ohessa.

Näin hyödyt koulutuksesta
•  Saat Opetushallituksen virallisen tutkintotodistuksen, 
 joka mm. antaa yleisen hakukelpoisuuden korkeakouluasteelle.
•  Opit työstäsi käytännönläheisellä tavalla ja kehityt tekemään 
 työtäsi entistä paremmin.
•  Harjoitukset liittyvät suoraan omiin työtehtäviisi.
•  Jaat omia kokemuksiasi ja opit muilta.
•  Tuet omalla kehittymiselläsi työnantajaa.

Aloitus: Joulukuussa 2018 verkko-
tehtävällä. Ensimmäinen koulutuspäivä 
on 28.1.2019.

Ilmoittaudu: 25.11.2018 mennessä

Sijainti: Espoo

Kesto: n. 10–12 kk

Hinta: Maksuton

TUNNISTETTAVA MUUTOS: MARKINST.FI

Museoalan ammattilainen

YHTEISTYÖSSÄ:



Kysy lisätietoja ja 
ilmoittaudu:
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Saana Markkola
Markkinointi-instituutti
saana.markkola@markinst.fi
p. 050 590 5603

Joulukuussa 2018 alkaa jo neljäs alalle 
suunniteltu koulutusryhmä!

Koulutuspäivien aiheita

Asiakaspalvelu Asiakkuudet Kannattavuus
ja talous LiiketoimintaMyynti

Markkinointi
ja sosiaalinen

media

TUNNISTETTAVA MUUTOS: MARKINST.FI

Sisältö ja aikataulu
Tutkinnossa voit painottaa sitä osaamista ja niitä työtehtäviä, jotka 
ovat sinulle tärkeitä. Teet yhdessä Markkinointi-instituutin asiantuntijan 
kanssa henkilökohtaisen suunnitelman opinnoistasi ja tutkinnon suo-
rittamisesta.
 Koulutus kestää reilun vuoden. Siihen sisältyy noin kahdeksan kou-
lutuspäivää kerran kuukaudessa. Lisäksi opiskelet omaa työtäsi tehden. 
Työssäoppiminen on iso osa kehitystäsi itsenäisten verkko-opintojen 
ohella. Koulutuksen aikana suoritetaan liiketoiminnan perustutkinto, 
merkonomi. Koulutukseen sisältyvien harjoitusten ja tehtävien aiheet 
poimit omasta työstäsi ja yrityksestäsi.

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus kootaan yksilöllisesti. Tutkinnon 
suoritettuasi voit hakea ammattitutkintostipendiä, joka on noin 400
euroa verotonta tuloa: www.koulutusrahasto.fi

Pysähdyin pohtimaan, mihin 
työpäiväni käytän ja voinko tehdä 
enemmän tulosta. Oivalsin, mitä myynti 
on, jonka seurauksena tuplasimme 
tuloksen. 

Meri Eerola
projektipäällikkö, tapahtumakoordinaattori
Teatterimuseo


