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Kenelle koulutus sopii
• Koulutusohjelma on tarkoitettu peruskoulun suorittaneille, 

joilla ei ole toisen asteen tutkintoa. 

• Olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja haluat opiskella 

kansainvälisessä ympäristössä.

• Haluat opiskella englanniksi ja saada loistavan kielitaidon. 

Sinulla on hyvä peruskoulutason englannin kielen taito.

• Haluat työskennellä asiakaspalveluun, myyntiin ja 

markkinointiviestintään liittyvissä työtehtävissä Suomessa tai 

ulkomailla.

• Suunnittelet jatko-opintoja suomessa tai ulkomailla ja haluat 

hyvän ammatillisen pohjan.

• Haluat monipuolisen ja hiukan erilaisen opiskelupolun.
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Opiskeltavat tutkinnon osat
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Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp (pakollisia kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa)

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatilliset pakolliset tutkinnon osat, 

55 osp

Asiakaspalvelu, 20 osp

Tuloksellinen toiminta, 20 osp

Työyhteisössä toimiminen, 15 osp

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, 

90 osp

Myynti 30 osp

Tapahtumatuotanto, 15 osp

Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

IBDP English B SL, 10 osp

IBDP Business Management, 15 osp

IBCP Reflective Project, 5 osp



IB Career-related
Programme-opinnot

• OSAO on auktorisoitu IB Word School

• IBCP-ohjelma sisältää kaksi IB-lukion ainetta 

English B ja Business Management, joista 

tehdään maailmanlaajuiset loppukokeet.

• Lisäksi opintoihin kuuluu Core-opinnot:

• Service learning

• Language development

• Personal and professional skills

• Reflective project
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IBCP opinnot sisältyvät merkonomiopintoihin 
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Miksi valita englanninkielinen 
koulutus
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Mitä etua verrattuna ”tavalliseen” 
merkonomikoulutukseen

• Saat erinomaisen englannin kielen taidon. Suullisen kielitaidon lisäksi opit 

tuottamaan työelämässä ja jatko-opinnoissa vaadittavaa asiatekstiä.

• Saat opiskella kansainvälisesti painottuneita sisältöjä kansainvälisessä 

ympäristössä. 

• Voit halutessasi osallistua kv-projekteihin ja ulkomaan vaihtoon.

• Saat merkonomitutkinnon ja lisäksi kansainvälisen IBCP todistuksen.

• Saat vahvan ammatillisen osaamisen lisäksi erittäin hyvät jatko-

opintovalmiudet suomenkielisiin ja englanninkielisiin koulutuksiin ja myös 

ulkomaille.

• IBCP-opinnot kehittävät tulevaisuuden työelämän taitoja kuten kriittinen 

ajattelu, ongelmanratkaisu, yhteistyö ja kommunikointi, itseohjautuvuus, 

resilienssi.
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Opiskelijavalinta

Englanninkieliseen koulutukseen ei voi 

hakea yhteishaussa.

Haku tapahtuu OSAOn nettisivun 

kautta 21.2.-21.3.2023.

Voit hakea yhteishaussa seitsemään 

hakutoiveeseen ja lisäksi 

englanninkieliseen koulutukseen



Hakuprosessi ja opiskelijavalinta

1. Mene osoitteeseen www.osao.fi/kv-merkonomi ja lue hakijan opas.

2. Täytä nettisivulta aukeava hakemus.

3. Jos olet päässyt peruskoulusta ennen vuotta 2023, liitä skannatut tai kuvatut todistukset koulutuksesta 

hakemukseen.

4. Kun hakuaika on päättynyt, saat sähköpostiisi kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. 

5. Vahvista osallistumisesi pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsussa olevan ohjeen mukaan.

6. Pääsykoe pidetään OSAOn Kaukovainion palvelut-yksikössä 11.5.2023. Mikäli et hyväksyttävästä 

syystä pääse osallistumaan ensisijaiseen kokeeseen, järjestämme toisen koepäivän 22.5.2023.

Jos päätät peruskoulun keväällä 2023, lähetä kopio tai kuva peruskoulun päättötodistuksesta 7.6.2023 

mennessä. Lähetämme tarkemmat ohjeet todistusten lähettämisestä pääsykokeeseen osallistuneille 

hakijoille.

7.2.2023

http://www.osao.fi/kv-merkonomi


Miten toimin, kun saan tiedon opiskeluvalinnasta

• Saat tiedon opiskelupaikasta samoihin aikoihin yhteisvalinnan tulosten kanssa, aikaisintaan 12.6.2023.

• Jos olet saanut kaksi opiskelupaikkaa, voit päättää kumman haluat ottaa vastaan.

• Vahvista tai peru opiskelupaikan vastaanottaminen 21.6.2023 mennessä.

Vaikka ei heti tulisi valituksi englanninkieliseen koulutukseen, voit tulla valituksi varasijalta. 

Älä siis hätäile ensimmäisen valintatiedon saatuasi. Koska monet hakijat hakevat sekä yhteishaussa 

että erillishaussa, tulee peruutuksia paljon ja monet pääsevät koulutukseen varasijalta.
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Millainen pääsy- ja soveltuvuuskoe on?

• Kokeessa mitataan englannin kielen taitoa, oppimisvalmiuksia ja motivaatiota.

• Kokeessa on kirjallisia tehtäviä ja haastattelu.

• Koe tehdään englanniksi ja siitä selviää hyvällä peruskoulutason englannilla.

Tärkeintä on rohkeus käyttää kieltä!

• Kokeeseen ei tarvitse erikseen harjoitella tai opiskella.

• Lopullinen valinta tehdään pisteiden perusteella. Pisteytys mukailee 

yhteisvalinnan pisteytystä:
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Valintaperusteet

Kokonaispistemäärä 47 pistettä muodostuu seuraavasti:

1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä peruskoulun päättötodistuksen perusteella

6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana vuonna tai sitä edeltävänä vuonna kuin haet

TAI

6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, kuten TUVA

0 – 25 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
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Applicants without the Finnish basic education

• Applicants without the Finnish national qualifications in basic education can be accepted in discretionary 

selection. Selection will be based on the entrance examination and need for vocational education.

• We can yearly accept a few applicants without the Finnish national qualifications in basic education.

• Foreign applicants under 18 years old must have a legal guardian living in the Oulu area.

• The education is targeted at Finns, citizens of the EU/ETA countries and applicants possessing a 

valid residence permit in the EU.

• This study programme is for those who have completed basic education and are without 

completed vocational qualification.

• Upper secondary or higher education graduates can apply in rolling admission (27.3.-2.6.2023).
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Lisätietoja

• www.osao.fi/kv-merkonomi

• Opinto-ohjaaja Maria Juntunen, maria.juntunen@osao.fi, p. 040  637 3094

• Koulutuspäällikkö Tiina Karvonen, tiina.karvonen@osao.fi, p. 050 462 4720, 
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Opiskelijoiden tekemä video: Opiskelijoiden haastatteluja opiskeluun liittyen

Opiskelijoiden tekemä video: Opiskelu koulutusohjelmassa

Spotify Vocational Qualification in Business podcast

http://www.osao.fi/kv-merkonomi
mailto:maria.juntunen@osao.fi
mailto:tiina.karvonen@osao.fi
https://www.youtube.com/watch?v=AbQY3Vgx0sY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-Jv6Q9fopm0&feature=emb_logo
https://open.spotify.com/episode/09khi3BlBlG2EUxvv8NIAl?si=BfCru_USR6ScmtwL8YuhCw
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