
 



 

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN 

AMMATILLINEN OSAAMISESI! 
 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan kauppakamarin 

verkkosivun kautta viimeistään viikkoa ennen 

koulutusta, ellei toisin mainita. Peruutukset 

veloituksetta viimeistään viikkoa ennen 

koulutuksen alkua. Muussa tapauksessa 

kauppakamari perii 50 % kurssimaksusta. 

 

Pidätämme oikeudet kurssitarjonnan ja sisältöjen 

muutoksiin. 

 

Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu 

osoitteessa: 

www.raumankauppakamari.fi 

 

Päivi Junnila 

koulutuspäällikkö 

paivi.junnila@rauma.chamber.fi 

044 765 4533 

 

 

 

ASIAKKAIDEMME JA 

HENKILÖKUNTAMME TERVEYS ON 

MEILLE ENSIARVOISEN TÄRKEÄÄ 

 

Noudatamme ja seuraamme jatkuvasti THL:n ja 

Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. 

Huolehdimme siitä, että lähikoulutuksemme 

toteutuvat mahdollisimman turvallisesti ja 

tartuntariskit minimoiden.  

 

 

 

 

 

 

 

PALAUTTEITA VUODEN 2020 
KOULUTUKSISTAMME 

  

"Konkreettiset vinkit, 

joita voi ottaa 

käyttöön arkeen." 

"Herätteli jälleen 

kerran asioiden 

monimuotoisuudesta." 

"Kouluttajan 

asiantuntemus ja 

asioiden esitystapa - 

on kouluttajana aivan 

omaa luokkaansa!" 

"Koulutuksen 

yhteydessä kuuli 

samalla myös muiden 

yritysten näkemyksiä 

asiassa." 

"Asiantunteva ja 

helposti lähestyttävä 

kouluttaja, jota 

kuunteli mielellään ja 

jonka esiintyminen oli 

miellyttävää." 

"Striimaus onnistui hyvin. 

Ja koulutusmateriaalin 

lähettäminen ennakkoon 

on hyvä vaihtoehto, koska 

striimauksessa siitä ei kyllä 

saa mitään selvää, niin voi 

omalta koneelta katsoa." 

 

 



 

ELOKUU 

 

 

TAKAISIN TÖIHIN – LOMAUTUKSEN 
PÄÄTTÄMINEN JA IRTISANOTTUJEN 

TAKAISINOTTAMINEN 

Webinaari  31.08.2021, klo 9:00 - 10:15 

Miten lomautus päätetään tai muutetaan osa-
aikaiseksi? Miten lomautusaikana on kertynyt 
lomaa ja voidaanko ne antaa pidettäväksi 
lomautuksen aikana? 

Tule kuulemaan, mitä sääntelyä ja 
sopimismahdollisuuksia liittyy siihen, kun 
koronarajoitukset hellittävät ja työn määrä taas 
lisääntyy. Asiantuntijana koulutuksessa toimii 
Kirsi Parnila. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 230 €, 
muille 330 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 30.08.2021 mennessä. 
 
 

 

TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN –  

KAIKKI HYÖTYVÄT! 

Webinaari  31.08.2021, klo 9:00 - 12:00 

Työhyvinvointi ja sen johtaminen on keskiössä 
tämän päivän johtamisessa. Maailman nopeat 
muutokset haastavat jokaista sopeutumaan 
uusiin toimintatapoihin niin töissä kuin vapaa-
ajallakin. 

 
Se, mikä eilen oli vielä ihan itsestään selvää, ei 
ole sitä enää välttämättä tänään. Yleinen 
turvallisuuden tunne on monin paikoin näin 
koronakaaoksen keskellä rikki ja se tuo uusia 
haasteita myös johtamiseen. Asiantuntijana 
koulutuksessa toimii Maritta Joki. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 390 €, 
muille 490 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 30.08.2021 mennessä. 

 

SYYSKUU 

 

 

HHJ – HALLITUS JA STRATEGIAN 
TOTEUTTAMINEN 

Lähikoulutus  06.09.2021, klo 9:00 - 16:00 

Hallitus ja strategian toteuttaminen on 
vuorovaikutteinen valmennustilaisuus, joka 
koostuu ennakkotehtävistä, alustuksista, yksilö- 
ja ryhmätehtävistä sekä osallistujia aktivoivista 
keskusteluista. Valmennukseen osallistuminen 
kirkastaa osallistujille hallituksen 
mahdollisuudet, roolin ja tehtävät strategian 
toteuttamisessa. Koulutuspäivä lisää 
osallistujien ymmärrystä ihmisiin vaikuttamisen 
merkityksestä strategian toteuttamisessa ja 
toiminnan kehittämisessä ja antaa käytännön 
esimerkkien ja case-harjoitusten kautta 
konkreettisia keinoja strategian toteuttamiseen 
hallitustyön kautta. 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 480 €, 
muille 795 €. HHJ-kurssin tai HHJ-
puheenjohtajakurssin käyneille koulutuksen 
hinta on 350 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 30.08.2021 mennessä. 

 



 

 

TAVAROIDEN MAAHANTUONTI EU-ALUEEN 
ULKOPUOLELTA (2B2)  

Webinaari  07.09.2021, klo 12:00 - 16:00 

Koulutuksessa opit, mitä eri rajoituksia 
maahantuojana tulee huomioida ja miten 
annat tullin tuonti-ilmoituksen sekä hyödynnät 
Fintaric -palvelua. Koulutuksessa perehdytään 
myös siihen, miten tuotteen alkuperä ja 
tullinimike määritellään. Asiantuntijoina 
koulutuksessa toimivat Marko Palander sekä 
Ville Raevuori. 

Koulutus sopii hyvin maahantuontia 
suunnitteleville tai maahantuontia harjoittaville 
organisaatioille. 

 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 390 €, 
muille 490 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan 
koulutukseen 06.09.2021 mennessä. 

 

 

HUIPPUMYYNNIN PSYKOLOGIA – 
SUVENTÄVÄ MYYNTIKOULUTUSPÄIVÄ 

Webinaari  09.09.2021, klo 8:45 - 15:30 

Hyödynnä psykologiset taidot omassa 
käyttäytymisessä ja siirry myynnissä uudelle 
tasolle. Opi ostamisen psykologiaa ja vaikuta 
ostotapahtumaan. Näin autat asiakastasi 
päättämään ja tilaamaan. 80 % myynnistä on 
psykologiaa!   

Huippumyynnin psykologia on syventävä 
myyntikoulutus myyntihenkilöille, jotka osaavat 
jo myyntityön perusteet, mutta 
valmennuspäivä sopii myös asiakasrajapinnassa 
oleville asiantuntijoille. Kun ymmärrät myynnin 
psykologiaa niin voit vaikuttaa myös toisiin 
psykologisin keinoin. Asiantuntijana 
koulutuksessa on Veli Inget. 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 495 €, 
muille 695 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 08.09.2021 mennessä. 

 

 

VIENTIPROSESSIT KUNTOON! 

Webinaari & Lähikoulutus Raumalla 

 14.09.2021, klo 9:00 - 16:00 

Koulutuksessa pureudutaan siihen, kuinka 
vientiprosessit hiotaan niin lakia, säädöksiä 
kuin liiketoiminnallisia reunaehtoja järkevästi 
toteuttaviksi. Asiantuntijana Marika Nummila.  
Teemoina ovat mm.: 

Tullinimike 
Made in Finland 
Karsi turhat kulut toimitusketjusta- Hinta 
tehtaan portilla vai asiakkaan varastossa? 
Yleisimmät kompastuskivet ja käytännön 
haasteet 
Tärkeimmät huomioitavat ennen kaupantekoa 
ja vientitapahtumaa 
Muutama sana toimituslausekkeista 
Jälkiseuranta 
Tiedonhaku 
 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 375 €, 
muille 485 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 03.09.2021 mennessä. 



 

 

ASIAKASSUHTEEN HOITAMINEN 
SÄHKÖISESTI JA ETÄTYÖSSÄ 

Striimi  15.09.2021, klo 8:45 - 12:30 

Kun työtä tehdään etänä eikä muiden kanssa 
olla yhteydessä kasvotusten, tilanteet voivat 
olla haasteellisia ja edellyttävät monien 
asioiden samanaikaista onnistumista.  

Koulutuksessa käydään läpi miten lähestyä 
asiakasta sähköpostilla, puhelimella, 
etätapaamisissa Teamsissa tai Zoomilla tai 
erilaisin pikaviestein ja ääniviestein. 
Asiantuntijana koulutuksessa on Taina 
Parviainen. 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 390 €, 
muille 490 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 14.09.2021 mennessä. 
 
 

 

SUURI PALKKAPÄIVÄ 

Webinaari  16.09.2021, klo 8:30 - 15:30 

Päivitä tietosi tuoreista palkanlaskentaan 
liittyvistä muutoksista suositussa 
koulutuksessa. Päivän aikana käydään läpi 
hiljattain voimaan tullutta, voimaan tulevaa ja 
ajankohtaista työlainsäädäntöä sekä 
verotuksen tuoreita kuulumisia. 

Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, 
henkilöstöhallinnosta ja työsuhdeasioista 
vastaaville, hallintopäälliköille sekä 
taloushallinnossa työskenteleville, jotka 
vastaavat palkanlaskennasta tai työsuhteisiin 
liittyvistä asioista. Asiantuntijana koulutuksessa 
on Kirsi Parnila. 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 490 €, 
muille 690 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 15.09.2021 mennessä. 
 
 

 

ONNISTU UUTENA ESIMIEHENÄ 

Webinaari & Lähikoulutus 

 16.09.2021, klo 9:00 - 16:00 

Onnistu uutena esimiehenä- koulutus antaa 

laajan kokonaisnäkemyksen esimiestyössä 

käytännössä hyödynnettävistä keinoista. 

Koulutus on suunniteltu ensisijaisesti uusille 

esimiehille. Voit olla hetki sitten tehtävissäsi 

aloittanut – tai vasta tulevaisuudessa esimieheksi 

siirtyvä. Koulutukseen ovat toki tervetulleita 

esimiehenä pitempäänkin   

toimineet: esimerkiksi silloin, kun oma työ 

koostuu esimiesroolin lisäksi vahvasti myös 

muista tehtävistä, voi olla tärkeää saada päivittää 

ja kerrata perustietoja. 

 

Koulutus sopii toisaalta myös kaikille muillekin 

työyhteisön kehittäjille ja esimiesten tukijoille, 

kuten esimerkiksi HR-asiantuntijoille. 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 375 €, muille 

485 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 

Ilmoittautuminen 09.09.2021 mennessä. 

 

  



 

 

ETÄJOHTAMINEN – JOHTAMINEN UUDESSA 
AJASSA 

Webinaari  21.09.2021, klo 8:45 - 12:00 

Työn tekemisen malli on muuttunut 
ennätyksellisen nopeasti monilla aloilla. Monet 
ovat pääasiassa etätöissä ja se haastaa myös 
vahvasti johtamiseen uudenlaista otetta.  
 
Kasvokkain kohtaamiset ovat vaihtuneet 
digitaalisten työvälineiden varaan ja 
osallistaminen yhteiseen keskusteluun ja 
kehittämiseen tulee toteuttaa toisin kuin 
yhteisissä työpajoissa työpaikan 
neuvotteluhuoneissa. Samaan aikaan tarvitaan 
vahvaa luottamuksen ilmapiiriä, turvallisuuden 
tunnetta ja sujuvaa yhteistyötä tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Asiantuntijana koulutuksessa 
on Maritta Joki. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 390 €, 
muille 490 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 20.09.2021 mennessä. 
 

 

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN HHJ-
KURSSI  Lähikoulutus 

 21.09.2021 12:45 - 19.10.2021 18:30 

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi 
soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja 
kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo 
tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja 
auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia 
hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä 
paremmin.  

Vuodesta 2007 alkaen HHJ–kurssin käyneille on 
tarjolla mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. 
 
Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat 
tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita 
asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys 
kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, 
kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan 
markkina-alueitaan samalla säilyttäen 
kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset 
kuten sukupolvenvaihdokset, 
omistajamuutokset, kansainvälistyminen, 
kasvunopeus, markkinahäiriöt ovat helpoimmin 
hallittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti 
kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan 
parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat 
ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai 
yrittäjän tueksi. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 1 750 €, 
muille 2 500 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 07.09.2021 mennessä. 
 
 

 

HYVÄKSYTTY TALOUSPÄÄLLIKKÖ - 
VALMENNUS 

Webinaari  24.09.2021 8:45 - 17.12.2021 
12:00 

Hyväksytty Talouspäällikkö -valmennus 
tarjoaa tietoa: 

1. digitaalisesta taloushallinnosta ja 
liiketoiminnasta 

2. raportoinnista ja sen visualisoinnista sekä 
liiketoiminnan mittaamisesta 

3. esihenkilötyöstä ja sen ongelmakohdista 

4. käytännön operatiivisesta laskennasta. 

 



 

Valmennus tarjoaa työkaluja, joita tarvitaan 
taloushallinnon tehtävissä uudistuvassa 
liiketoimintaympäristössä. Osallistuja voi 
syventää digitaalista osaamistaan sekä 
vahvistaa esimiestyössä tarvittavia taitojaan. 
 
Valmennus sopii erinomaisesti mm. 
talouspäällikön tehtävissä toimiville ja niihin 
siirtyville, kirjanpitopäälliköille, kokeneille 
kirjanpitäjille, konsulteille ja muille yrityksen 
taloudesta vastaaville. 

 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 2 990 €, 
muille 3 390 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 03.09.2021 mennessä. 
 

 

KYVYKKYYDEN JOHTAMINEN ON HR:N UUSI 
MUSTA – HUMAN CAPABILITY DESIGN 

Webinaari  30.09.2021, klo 8:45 - 16:00 

Miten kyvykkyyden johtaminen on tärkein 
rakennuspalikka yrityksen tulevaisuuden 
menestyksessä ja miksi HR:n rooli on siinä 
kriittinen? 
 
Kyvykkyyden johtaminen on tulevaisuudessa 
yksi tärkeimmistä HR:n tehtävistä.  Ilman 
oikeanlaista työntekijöiden kyvykkyyttä 
yrityksen on mahdotonta onnistua strategian 
toteutuksessa, muutoksen aikaan saamisessa 
tai tavoitteiden saavuttamisessa. Kyvykkyyden 
rakentamista ja kehittämistä tulee johtaa 
holistisesti ja se tehtävä lankeaa HR:n harteille. 
Mutta miten se tehdään?  
 
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti HR:n 
edustajille, jotka toimivat, tai haluavat toimia, 
strategisena kumppanina liiketoiminnalle. 
Se soveltuu myös mainiosti mille tahansa 
yrityksen johdon jäsenelle, kuka näkee,

 että työntekijöiden avulla pystyy rakentamaan 
vaikeasti kopioitavaa kilpailuetua.  
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 369 €, muille 
489 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 23.09.2021 mennessä. 
 
 

LOKAKUU 

 
 

 

PALKANLASKENTAOSAAJAN 
VALMENNUSKOKONAISUUS 

Striimi  26.10.2021 8:50 - 18.11.2021 15:30 

Palkanlaskentosaajan valmennuskokonaisuus 
tarjoaa kattavan tietopaketin palkanlaskentaan 
liittyvistä perusasioista ja erityistilanteista 
neljän koulutuspäivän aikana. 
 
Valmennuskokonaisuudessa perehdytään myös 
luontoisetuihin palkanlaskennassa, 
verovapaisiin ja veronalaisiin 
henkilökuntaetuihin sekä ulkomaalaisten 
verotukseen. 

Valmennuskokonaisuus sopii palkanlaskennan 
perus- ja syventävää tietoa työssään 
tarvitseville. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 1 200 €, 
muille 1 400 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Sisältyvät tuotteet:  
Palkanlaskennan ajokortti® – osa 1:  
26.-27.10.2021. 
Palkanlaskennan ajokortti® – osa 2:  
17.-18.11.2021 
Ilmoittautuminen 11.10.2021 mennessä. 

  



 

MARRASKUU 

 

 

TIETOSUOJARISKIEN SEKÄ TIETOVUOTOJEN 
HALLINTA 

Webinaari  04.11.2021, klo 9:00 - 11:30 

Koulutuksessa kuulet, miten tietosuojariskejä 
kannattaa arvioida ja hallita, ja miten 
tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit 
(DPIA) toimivat tässä tukena. 

Aamupäivän aikana perehdytään myös 
tietoturvaloukkausten tutkinnan, arvioinnin ja 
ilmoittamisen prosesseihin. Lisäksi käydään läpi 
Schrems II -ratkaisun vaatimia toimenpiteitä 
rekisterinpitäjän toiminnassa sekä luodaan 
katsaus tähänastisiin sanktiotapauksiin 
Suomessa sekä muualla EU:ssa. 
 
Koulutus sopii kaikille tietosuoja-asioiden 
parissa työskenteleville ja tietosuojavastaaville 
niin yrityksissä, julkisella sektorilla kuin 
kolmannella sektorilla. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 440 €, 
muille 550 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 03.11.2021 mennessä. 

 
 
 
 
 

 

ULKOMAALAINEN TYÖNTEKIJÄ - AJOKORTTI 

Webinaari  04.11.2021 9:00 - 05.11.2021 
15:00 

Työmarkkinoiden globalisoituminen ja 
työperäinen maahanmuutto Suomeen ja 
Suomesta muihin maihin haastaa työnantajat 
tarkastelemaan prosesseja, jotka liittyvät 
työntekijän palkkaukseen, verotukseen ja 
sosiaaliturvaan. 
 
Kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään 
työntekijän ja työnantajan velvollisuuksiin 
verotuksen näkökulmasta sekä EU:n 
sosiaaliturva-asetuksiin ja kahdenvälisiin 
sosiaaliturvasopimuksiin. Asioita käsitellään 
sekä Suomeen saapuvien että Suomesta 
lähetettävien henkilöiden näkökulmasta. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 750 €, 
muille 950 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 28.10. mennessä. 
  



 

 

Lähikoulutus   

11.11.2021, klo 9:00 - 16:00 

 
Vuosittainen taloushallinnon ammattilaisten 
ajankohtaistapahtuma tarjoaa keskeiset 
lakimuutokset ja -uudistukset sekä muut 
tilinpäätös- ja veroasiat tiiviinä, 
käytännönläheisenä pakettina. 
 
Asiantuntijoina koulutuksessa toimii KTM, 
johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää, 
Keskuskauppakamarilta, KTT, Tax Partner Tomi 
Viitala, Deloittelta sekä KHT-
tilintarkastaja Henry Kampman, Revisium 
Oy:ltä. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 375 €, muille 
485 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.  
Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan 
koulutukseen 04.11.2021 mennessä. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AJANKOHTAISTA ENNAKKOPERINNÄSTÄ 
2022 

Lähikoulutus  25.11.2021, klo 9:00 - 13:00 

Tomi Peltomäki käy läpi ennakkoperinnän 
muutoksia ja listaa tuoreimmat ohjeet ja 
päätökset. 

Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 275 €, 
muille 385 €. Hintoihin lisätään alv 24 % 
Sisältyvät tuotteet:  
Koulutusmateriaali sekä tarjoilu. 
Ilmoittautuminen: Ilmoittauduthan 
koulutukseen 18.11.2021 mennessä. 
 



 

KOULUTTAJAMME  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanna Ahokanto 
Lakimies | Helsingin seudun kauppakamari 

 

 
Veli Inget 

Business & Leadership Coach | Huippumyynti 
Oy 

 
Veli Inget on valmentanut tuhansia ihmisiä ja 

vetänyt satoja tilaisuuksia – yksittäisistä 

valmennuspäivistä aina kokonaisten konsernien 

strategioiden luomis- ja jalkautusprosesseihin 

asti. Hän on karismaattinen valmentaja, joka 

vetää vaikuttavia valmennuksia.  

Veli on yritystoiminnan, myynnin, 

liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen 

ammattilainen. Vankka ammattimainen 

kouluttajatausta ja pedagoginen pätevyys. 

 

  
Maritta Joki 

Esimies- ja työyhteisövalmentaja, mentor, 
coach | Mentoritas Oy 

 
Maritta Joki on kokenut esimies-, työyhteisö- ja 
vuorovaikutusvalmentaja, mentori ja coach ja 
hänellä on vuosien kokemus johto-, esimies- ja 

henkilöstöalan tehtävistä ja projekteista. 
Maritta työskentelee Mentoritas Oy:ssä, jonka 

missiona on rakentaa yhdessä yritysten, 
työyhteisöjen ja yksilöiden kanssa paremman 

johtamisen, vuorovaikutuksen ja 
henkilöstötyön kulttuuria sekä oikeanlaista 

asennetta, vastuullisuutta ja tuloksellisuutta. 
 

  
Henry Kampman 

KHT-tilintarkastaja | Revisium Oy 
 

 Henryn pääasiallinen työ muodostuu pk-
yritysten tilintarkastustehtävistä lähes 20 

vuoden ajalta useilla eri toimialoilla toimivien 
yritysten parista. Hänellä on myös 

pitkäaikainen kokemus tilinpäätöksiin ja niiden 
liittyvien kysymysten kouluttamisesta 

taloushallinnon ammattilaisille. 



 

     
Teija Kerbs 

Kirjanpidon asiantuntija | Helsingin seudun 
kauppakamari 

 
Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin 

seudun kauppakamari. Jäsenyrityksille 
annettavan neuvonnan lisäksi Kerbsin 

tehtävään kuuluu asiakkaiden koulutus 
taloushallinnon eri osa-alueilla. Hänellä on 

pitkä ura erityyppisten yritysten 
taloushallinnon parissa työskentelystä. 

 

  
Jukka Koivumäki 

Veroasiantuntija | Helsingin seudun 
kauppakamari 

 
Hall. maist. Jukka Koivumäki toimii Helsingin 
seudun kauppakamarin veroasiantuntijana. 

Hän on vuoden 2012 alusta lähtien 
KauppakamariTiedon Vero-teoksen kirjoittaja. 
Hänellä on pitkä kokemus tilitoimistoalalta ja 

verohallinnosta.  
 

 
Toivo Koski 

KTT, DI | Oy In-Hand Finland Ltd 
 

Toivo Koski on erittäin pidetty luennoitsija, 
kauppatieteiden tohtori, diplomi-insinööri 

Tulosakatemiasta. Hän on yli 25 vuoden ajan 
luennoinut mm. liiketoiminnan suunnittelusta, 

yrittäjyydestä, pk-yrityksen taloudesta, 
rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta. 

 

  
Emmiliina Kujanpää 

KTM, johtava veroasiantuntija | 
Keskuskauppakamari 

 
Kujanpää on aiemmin toiminut kansainvälisen 

yritysverotuksen asiantuntijana KPMG:llä. 
Emmiliina on kiinnostunut erityisesti EU-

oikeudellisista verokysymyksistä. 
  



 

 
Marjaana Lundqvist 

Erityisasiantuntija, Ulkomaantyön 
vakuuttaminen | Eläketurvakeskus 

 

 
 Kati Mattinen 

Lakimies, VT | Helsingin seudun kauppakamari  

Kati Mattinen toimii Helsingin seudun 
kauppakamarin lakimiehenä. Hän on 

työoikeuden ja palkkahallinnon asiantuntija ja 
pidetty kouluttaja. Lisäksi Mattinen on yksi 

KauppakamariTiedon Palkanlaskenta- ja 
Työsuhde-teoksen kirjoittajista. 

 

 
Marika Nummila 

Asiantuntija, kouluttaja | Samex Solutions Oy 
 

Asiantuntija Marika Nummila, Samex Solutions 
Oy. Marikalla on pitkä ja vankka osaaminen 

viennin, tuonnin ja tullauksen parissa. Yli 800 
henkilöä yli kolmestasadasta suomalaisesta 
yrityksestä on osallistunut Marikan vetämiin 

koulutuksiin. Marika saa erinomaista palautetta 
iloisesta, tehokkaasta ja asiakaslähtöisestä 

viennin asiantuntijuudestaan. 
 

  
Kari Paananen 

Partner | Bridge Impact Oy 
 

Kari Paananen on kansainvälisestikin 
huomioidun Capability Design™ -metodin 

kehittäjä, Bridge Impact Oy:stä. Bridge Impact 
on Suomen ensimmäinen täysin kyvykkyyden 

johtamiseen keskittynyt yritys. 



 

 
Marko Palander 

Tulliylitarkastaja | Tulli 
 

Markon koulutuksissa yhdistyvät tulliasioiden 
asiantuntemus ja pedagogian hallinta. Hän 

kouluttaa sekä tullilaisia että ulkoisia 
sidosryhmiä kuten yritysasiakkaita. 

 
 

 
Kirsi Parnila 

Lakimies | Helsingin Kamari Oy 
 

Kirsi Parnila toimii Helsingin seudun 
kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta 
vastaavana lakimiehenä. Hänellä on 20 vuoden 

kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta. 
Kauppakamareiden valtakunnallinen 

koulutuspooli valitsi yksimielisesti Kirsin 
vuoden 2013 kouluttajaksi. Hänen 

asiantuntemuksensa työlainsäädännön 
kysymyksissä on kiistatonta. 

Kirsin energinen esiintyminen ja kyky kertoa 
asiat selkeästi ja ymmärrettävästi saavat 

osallistujilta loistavat arvosanat koulutuksesta 
toiseen.  

  
Taina Parviainen 

FM, KTK, KauppakamariTiedon päätoimittaja | 
Helsingin Kamari Oy 

 
Taina Parviainen toimii Helsingin seudun 

kauppakamarilla KauppakamariTieto-palvelun 
päätoimittajana ja johtamisen, myynnin ja 

markkinoinnin kirjojen tuottajana. Hän 
kouluttaa kielen ja viestinnän aiheista, kuten 

mainoskielestä, kielenhuollosta ja 
asiakasviestinnästä sekä esiintymisestä.  

 
Tomi Peltomäki 

Oikaisulautakunnan johtava 
puheenjohtaja, HM | Verohallinto 

 
Tomi Peltomäki työskentelee Verohallinnossa 

oikaisulautakunnan 
johtavana puheenjohtajana. Peltomäen ominta 

alaa ovat henkilöverotus ja ennakkoperintä. 
Hänet tunnetaan myös ahkerana luennoitsijana 

ja kirjoittajana. Aiemmin Peltomäki toimi 
Verohallinnon henkilöverotuksen johtavana 

asiantuntijana ja vastasi mm. 
henkilöverotukseen ja ennakkoperintään 

liittyvien Verohallinnon päätösten esittelystä. 



 

  
Ville Raevuori 

Tulliasioiden päällikkö, tullausasiantuntija | 
Schenker Oy 

 
Raevuorella on 30 vuoden työkokemus 

huolinta- ja logistiikka-alalta eri tehtävissä. Hän 
on hoitanut esimies- ja asiantuntijatehtäviä DB 
Schenkerillä viimeiset 16 vuotta. Raevuori on 
toiminut tulli- ja tullausasiantuntijana vuosina 

2008–2013 yhdessä muiden yrityksen 
asiantuntijoiden kanssa. Vuoden 2014 alusta 

hänen vastuullaan on ollut koko DB Schenkerin 
tulliyhteistyö ja -asiointi. Ennen vuotta 2008 
hän toimi Baltian, Itä-Euroopan ja Venäjän 

liikenteiden esimiestehtävissä. 

 
 Ismo Salminen 

HHJ-kouluttaja, varatuomari, Hyväksytty 
hallituksen jäsen HHJ 

 
Ismo Salminen on kokenut lakimies, 

hallituspartneri ja yritysjohtaja, joka toimii 
aktiivisesti Hyväksytty hallituksen jäsen HHJ -

ohjelman kouluttajana ja kehittäjänä. 
Hän on työskennellyt yli 30 vuoden ajan 

liikeyritysten johto- ja kehittämistehtävissä ja 
ollut parinkymmenen hallituksen jäsen. 

  
Katariina Sorvanto 

Lakimies ja yrittäjä | KataKoski Oy 
 

Katariina on perehtynyt laajasti johtamiseen ja 
organisaatioiden toimintaan sekä teoriassa että 

käytännössä – myös itse esimiehenä 
työskennellen. Katariina on innostava ja 

selkeäsanainen, 15 vuoden 
esiintymiskokemuksella toimiva kouluttaja. 

Koulutustehtävien lisäksi hän konsultoi 
asiakkaitaan työ- ja virkamiesoikeudellisissa 

kysymyksissä. 

  
Mikko Vieremö 

Tietosuojavastaava | Finnair Oyj 
 

Mikko työskentelee tietosuojavastaavana 
Finnairilla. Aiemmin hän on työskennellyt 

tietosuoja- ja tietoturva-asiantuntijana 
KPMG:llä ja vastannut KPMG:n 

tietoturvatiimissä tietosuojapalvelujen 
kehittämisestä. Mikko on työskennellyt vuosia 
tietosuoja- ja tietoturva-asioiden parissa ja on 
kokenut kouluttaja sekä koulutusmateriaalien 

laatija. Mikolla on kolme IAPP:n 
tietosuojasertifikaattia, CIPP/E, CIPM sekä CIPT. 



 

 
 Tomi Viitala 

KTT, Tax Partner | Deloitte 
 

Tomin osaamisaluetta on kansainvälinen 
yritysverotus. Tomi on aiemmin työskennellyt 

veroasiantuntijana mm. EY:llä, 
Keskuskauppakamarissa ja 

valtiovarainministeriössä. Hän on toiminut 
myös vero-oikeuden apulaisprofessorina Aalto-

yliopiston kauppakorkeakoulussa. 

 
 Sari Wulff 

Johtava asiantuntija, OTK | Verohallinto 
 

Sari Wulffilla on kahdenkymmenen vuoden 
kokemus verotuksesta, mukaan lukien 

verolakien säätäminen 
Valtiovarainministeriössä. Hänellä on myös 

vuosien kokemusta tuomioistuintyöskentelystä. 
Sari Wulff on mukana erilaisissa Verohallinnon 

hankkeissa, esim. rakentamisilmoitukset ja 
Tulorekisteri. 

 


