
 
 

 
 

YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET 

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY 
 
Kaupungin omistus 95,5 % 

Yhtiön toimiala Ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita 
toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia 
rakennuksia. Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tavoitella voittoa, eikä 
se jaa omistajilleen osinkoa. 

www.mercuria.fi  

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin 

Mercuria kauppaoppilaitos Oy tarjoaa 
järjestämisluvanvaraista perus-, ammatti- ja 
erikoisammattikoulutusta erityisesti 
kaupanalalle. Oppilaitoksen tavoitteelliset 
opiskelijavuodet ovat tällä hetkellä 805. 
Yhtiön henkilöstömäärä on 55 ja 
opiskelijamäärä noin tuhat. Oppilaitos 
sijaitsee Martinlaaksossa yhtiön omistamassa 
Mercuria-talossa, jota se vuokraa samalla 
tällä hetkellä myös Martinlaakson lukion ja 
Vantaan aikuislukion käyttöön. Lisäksi 
Mercurian oppimisympäristöjä ovat 
työelämä-, ja e-kampus.  

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö 
noudattaa soveltuvin osin Vantaan 
kaupungin konserniohjeistusta. Tällä 
tarkoitetaan hankintalakia ja -ohjeistusta, 
rahoitusta koskevaa ohjeistusta ja 
ennakkosuostumusohjeistusta. 

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta 
odotetaan tulevaisuudessa 

Yhtiön omistuksella kaupunki varmistaa 
erityisesti kaupallisen alan perus-, ammatti- 
ja erikoisammattikoulutuspalveluiden 
tarjonnan Vantaalla. Yhtiöltä odotetaan 
hyvää yhteistyötä toisen asteen koulutuksen, 
erityisesti Martinlaakson lukion sekä Vantaan 
aikuislukion kanssa. 

Tavoitteet 2024 saakka 

Yhtiön lähivuosien toiminnassa on keskeistä 
varmistaa toiminnallisesti ja taloudellisesti 

perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden 
laajenemisen toteuttaminen yhteistyössä 
kaupungin kasvatuksen ja oppimisen 
toimialan kanssa. Uudistus on aiheuttanut 
muutostarpeita Mercurian toiminnassa ja 
osaltaan kasvattanut koulutustoiminnan 
kustannuksia. Tiivis yritysyhteistyö ja 
aikuiskoulutuksen kehittäminen ovat myös 
olennaisia teemoja. Yhtiön mahdollisuutta 
olla mukana Oppimiskampus-hankkeessa 
tulee edistää. 

Vastuullisuus 

Vantaalla Mercurialla on tärkeä tehtävä 
nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, 
opiskelijoiden työelämään siirtymisen 
tukemisessa ja työllistymisen edistämisessä. 
Erityisesti tämä korostuu koronaepidemian 
vaikutusten vuoksi, kun oppilaiden osaamis- 
ja hyvinvointivaje on kasvanut.  

Yhtiön tulee jatkaa hyvää yhteistyötä 
yritysyhteistyökumppaneidensa kanssa ja 
luoda uusia kumppanuuksia alan 
työnantajien piirissä ja siten omalta osaltaan 
tukea Vantaan kaupungin elinvoimaisuuden 
kehittymistä.  

Toisen asteen koulutuksen tarjoajana 
Mercurian tulee huolehtia myös 
opiskelijoidensa vastuullisuuskasvatuksesta.  

Kiinteistönomistajana yhtiö huomioi PTS 
korjauksissaan kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteet eli suosii 
energiatehokkuutta edistäviä toteutustapoja. 

http://www.mercuria.fi/


 
 

 
 

Erityisvaatimuksen hallituksen osaamiseen 
liittyen ja hallituksen koko 

• Koulutusliiketoiminnan osaaminen 
(ml. pedagogiikka, markkinointi ja 
digitaalinen teknologia) 

• Työelämäyhteistyön osaaminen  

• Talousosaaminen 

• Johtamisen osaaminen 

• Hallituksen koko 7 jäsentä (5 Vantaan 
ja 2 toisen osakkeenomistajan 
nimeämää jäsentä) 


