
 

 

Virallinen tutkinto ja uutta virtaa työhön! 
Myynnin merkonomi -koulutuksella 

treenaat osaamisesi huippukuntoon! 
Haluatko oppia myynnistä ja kehittää omat 

myyntitaitosi huippuun? Naikonin henkilöstölle 

suunniteltu Myynnin merkonomi -koulutus 

suoritetaan työn ohessa ja työpaikalla käytännön 

työtä tehden. Opintojen päätteeksi saat 

työelämässä arvostetun Liiketalouden 

perustutkinnon.  

Sopiiko merkonomin tutkinto sinulle? 

Merkonomi sopii sinulle, jos työskentelet myynnin tai myynnin 

tuen, markkinoinnin, asiakaspalvelun tai sisäisten 

asiakkuuksien parissa.  

Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon kiinnostuksesi ja aikaisempi 

osaamisesi. Valitset kursseja tarpeesi mukaan.  

Miksi osallistuisit? 

 Suoritat työelämässä arvostetut tutkinnon ja saat virallisen tutkintotodistuksen, joka mm. antaa yleisen 
hakukelpoisuuden korkeakouluasteelle. 

 Päivität työelämätaitosi, liiketoimintaymmärryksesi ja mm. digiosaamisesi työelämän vaatimusten tasolle.  

 Opit käytännönläheisesti, miten teet työtäsi entistä paremmin ja kehität työyhteisöäsi. 

 Jaat omia kokemuksiasi ja opit muilta. 

 Tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkinto-stipendiä, joka on noin 400 euroa verotonta tuloa. 

Oppisopimuskoulutuksessa ei tentitä vaan opiskellaan työpaikalla 

 Oppisopimuskoulutuksessa opit pääasiassa (80 %) omalla  
työpaikallasi käytännön työtä tekemällä. Täydennät oppimista osallistumalla 
koulutuspäiviin (arkipäivisin) ja opiskelemalla itsenäisesti, kun sinulle sopii.  

 Opiskeluasi tukee henkilökohtainen työpaikkaohjaaja  
omasta yrityksestäsi (esim. lähiesimies). 

 Opintoja ei suoriteta tenttimällä, vaan näytät osaamisesi  
omalla työpaikallasi käytännön työtehtävissä.  

 Oppisopimusta varten työaikasi on oltava vähintään  
25 tuntia viikossa. Sinulla tulee olla työsopimus, joka on  
voimassa toistaiseksi tai joka on määräaikainen mutta  
voimassa koko koulutuksen ajan. 

 Oppisopimus on työnantajan, työntekijän ja koulutuksen  
järjestäjän eli Markkinointi-instituutin keskinäinen sopimus,  
joka on yhtä sitova kuin työsopimus.   

Koulutus alkaa: 5.6.2017 tai 

sopimuksen mukaan 

Koulutuksen kesto: noin 12–16 kk, 

Ei tenttejä ja n. 5 lähipäivää 

Osallistumismaksu:  

58 € (tutkintomaksu) 

Lisätietoja:  

Markkinointi-instituutti 

 Satu Kilpirova, 040 455 9740 

satu.kilpirova@markinst.fi 

 

 

 

 



 

 

 

Merkonomi-koulutuksen sisältö 
Koulutus räätälöidään juuri sinulle sopivaksi. Valitset Markkinointi-instituutin ohjaajan kanssa 

tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan 

ammattitaidon.  

 

 

 

Mitä käytännössä? 

Kun päätät lähteä kehittämään itseäsi ja suorittamaan Myynnin merkonomitutkintoa Naikonilla, 

laitamme sinulle ilmoittautumislinkin sähköpostilla. Tämän jälkeen Markkinointi-instituutin 

ohjaaja sopii kanssasi ajan, jolloin teette yhdessä henkilökohtaisen suunnitelman opinnoillesi. 

Sitten allekirjoitammekin oppisopimuksen Markkinointi-instituutin ja Naikonin edustajan 

kanssa, ja opintomatkasi voi alkaa. Hyppää rohkeasti mukaan ja vie myyntitaitosi uudelle 

tasolle! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2oe9KiMIh20 

https://www.youtube.com/watch?v=2oe9KiMIh20

