
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMMIKUU 
 

MISTÄ TUNNET TERVEEN YRITYKSEN? - 

SYVÄLLISEMPÄÄ TULKINTAA 

TILINPÄÄTÖKSESTÄ 

 

 
 

Tässä koulutuksessa tulkitaan tarkemmin 

tilinpäätöstä ja sitä, mistä tunnistaa terveen 

yrityksen. Mitä tuloslaskelma ja tase 

kertoo? Tilinpäätösanalysointia, tulkintaa 

kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja 

vakavaraisuudesta. 

 

Ajankohta: Maanantai 13.01.2020, klo 9:00 

- 15:00 

Paikka: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 

11, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 %, muille 

485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

3.01.2020 mennessä. 

 

TILINPÄÄTÖKSEEN VALMISTAUTUMINEN 

 

Iltapäiväkoulutus painottuu tilinpäätökseen 

valmistautumiseen. Tarkastellaan erityisesti 

tilinpäätöksen liitetietoja, lähipiiriä ja siihen 

liittyvää problematiikkaa sekä 

verosuunnittelua. 

 

Ajankohta: Maanantai 20.01.2020, klo 

12:30 - 15:00 

Paikka: Satakunnan kauppakamari, 

Valtakatu 6 (7. krs), Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 275 € + alv 24 %, muille 

385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

10.01.2020 mennessä. 

 

BUSINESS MODEL CANVAS - YHDEN 

SIVUN TYÖKALU STRATEGIAN 

PÄIVITTÄMISEEN 

 

Business Model Canvas (BMC) on 

visuaalinen ja yksinkertainen työväline 

liiketoimintasuunnitelman rakentamiseen. 

Se on lisäksi strateginen työkalu, jonka 

avulla voit myös kehittää jo olemassa olevia 

liiketoimintamalleja. 

 

Ajankohta: Torstai 23.01.2020, klo 9:00 - 

13:30 

Paikka: Satakunnan kauppakamari, 

Valtakatu 6 (7. krs), Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 325 € + alv 24 %, muille 

435 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

16.01.2020 mennessä. 

 

VIENTIPROSESSI SUJUVAKSI! 

 

 
 

Koulutuksessa haetaan positiivista 

muutosta toimintatapoihin, oivalluksia tosi 

elämän käytännön haasteisiin. Päämääränä 

on kehittää vientitoimitusten sujuvuutta ja 

saada aikaan kestävää ja myönteistä 

kehitystä omaan toimintaympäristöön, 



ymmärtämällä vientitapahtuman eri osien 

keskinäiset riippuvuudet. Päivään mahtuu 

alustusta eri aiheista ja työpajaosuus. 

 

Ajankohta: Torstai 30.01.2020, klo 9:00 - 

16:00 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 

Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 %, muille 

485,00 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

23.01.2020 mennessä. 

 

HELMIKUU 
 

KRIISIVIESTINTÄ 

 
 

Koulutuksen teemana on modernin 

julkisuuden ilmiöt, johtamisen ja viestinnän 

strateginen merkitys maineen 

rakentumisessa, oman toiminnan 

analysointi maineen ulottuvuuksilla (mm. 

johtaminen, työyhteisö, hallintotapa, 

yritysvastuu), maineriskien ennakointi ja 

ennaltaehkäiseminen sekä kriisiviestinnän 

toimenpiteet ja mediayhteistyö.  

 

Ajankohta: Tiistai 04.02.2020, klo 12:00 - 

16:00 

Paikka: Satakunnan kauppakamari, 

Valtakatu 6 (7. krs), Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 275 € + alv 24 %, muille 

385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

27.01.2020 mennessä. 

 

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET 

JA RISKIEN HALLINTA 

 

Koulutuksessa opitaan olennaisimmat asiat 

kansainvälisen kaupan sopimuksista. 

Osallistujat oppivat lukemaan ja 

tulkitsemaan sopimusten tärkeimpiä 

englannin kielisiä ehtoja ja välttämään 

kansainvälisen kaupan sudenkuopat. Kurssi 

on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka 

ovat tekemisessä yrityksen 

ulkomaankaupan sopimusasioiden kanssa.  

 

Ajankohta: Keskiviikko 26.02.2020, klo 

9:00-14:30 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 

Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 %, muille 

485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

18.02.2020 mennessä. 

 

MAALISKUU 
 

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI 

 

 
 

Pk-yrityksen hallituksen 

puheenjohtajakoulutuksessa käsitellään 

hallituksen johtamista ja 

ryhmädynamiikkaa. Koulutus sopii sekä 

hallitusten puheenjohtajille että 

puheenjohtajaksi aikoville. Koulutukseen 

osallistujilta edellytetään HHJ -kurssin 

käymistä tai vastaavien tietojen 

hallitsemista. 



Ajankohta: 03.03.2020 klo 11:30 – 16:30, 

04.03.2020 klo 8:30 - 15:30  

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 

Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 1650 € + alv 24 %, muille 

2300 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: HHJ-kurssille 

ilmoittaudutaan valtakunnallisen HHJ 

rekisterin kautta osoitteessa www.hhj.fi 

viimeistään 18.02.2020.  

 

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) 

– KURSSI 

 
 

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. 

 

HHJ-kurssi koostuu neljästä puolen päivän 

mittaisesta jaksosta sekä ryhmätyöstä ja 

lukupaketista. 

 

Ajankohta: 03.03.2020 - 31.03.2020  

1. jakso: Hyvä hallintotapa tiistai 3.03.2020 

klo 12:45 – 17:00. 

2. jakso: Hallituksen ja hallitustyön 

organisointi tiistai 10.3.2020 klo 12:45 – 

17:15 

3. jakso: Strategiatyö tiistai 17.03.2020 klo 

12:45 – 17:15 

Ryhmätyö: tiistai 24.03.2020 klo 12:45 – 

17:15 (Huom! Ryhmä voi itse sopia ajan) 

4. jakso: Yrityksen talouden seuranta ja 

ohjaus tiistai 31.03.2020 klo 12:45 – 18:15 

Paikka: Satakunnan kauppakamari, 

Valtakatu 6 (7. krs), Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 1750 € + alv 24 %, muille 

2500 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: HHJ-kurssille 

ilmoittaudutaan valtakunnallisen HHJ 

rekisterin kautta osoitteessa www.hhj.fi 

viimeistään 18.02.2020.  

 

STRATEGINEN SISÄLTÖMARKKINOINTI JA 

SEN MITTAAMINEN 

 

 
 

Sisältömarkkinointia kannattaa kehittää 

strategisesti aiemman toiminnan tuloksiin 

perustuen. Tässä koulutuksessa 

pureudutaan suunnitelmallisuuteen 

sisältötyössä. Mitkä ovat sisältöstrategian ja 

onnistuneen sisältömarkkinoinnin 

peruspilarit ja miten sujuvoittaa päivittäistä 

sisältötyötä?  

 

Ajankohta: Tiistai 17.03.2020, klo 9:00-

16:00 

Paikka: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 

11, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 %, muille 

485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

3.03.2020 mennessä.  

 

http://www.hhj.fi/
http://www.hhj.fi/


MICROSOFT TEAMS PERUSKÄYTTÄJILLE  

 

Office 365 Teams kokoaa useita eri 

palveluita kokonaisvaltaiseksi viestinnän 

keskukseksi. Teamsin kautta viestit 

pikaviesteillä ja yhteisissä 

keskustelukanavissa, pidät Online-palaverit 

ja hallinnoit materiaalit kokousasiakirjoista 

tehtävälistoihin. 

 

Ajankohta: Torstai 26.3.2020, klo 9:00-

13:00  

Paikka: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 

11, Rauma  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenhinta on 275 € + alv 24 %, muille 385 € 

+ alv 24 %. Hinta sisältää aamukahvin ja 

lounaan. Mikäli osallistut myös iltapäivän 

lisäosioon Microsoft Teams ja tiimien 

hallinta, yhteishinta on 440e + alv 24% 

jäsenille ja 550e + alv 24% muille. 

 
MICROSOFT TEAMS JA TIIMIEN 

HALLINTA 

 

 
 

Teamsin tiimillä pitää olla joku 

ylläpitämässä sitä ja tämä kurssi tekee 

sinusta tuon henkilön. Koulutuksessa opit 

luomaan tiimejä, määrittämään tiimin 

jäsenet ja hallinnoimaan tiimin asetuksia. 

Opit myös miten tiimille luodaan kanavia ja 

välilehtiä ja miten tiimin asetuksia 

määritetään. 

Ajankohta: Torstai 26.3.2020, klo 12.00-

16.00 (alkaa lounaalla 12.00)  

 

Paikka: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 

11, Rauma  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenhinta on 275 € + alv 24 %, muille 385 € 

+ alv 24 %. Hinta sisältää iltapäiväkahvin ja 

lounaan. Mikäli osallistut myös aamupäivän 

lisäosioon Microsoft Teams ja tiimien 

hallinta, yhteishinta on 440e + alv 24% 

jäsenille ja 550e + alv 24% muille. 

 

HUHTIKUU 

 

SUURI PALKKAPÄIVÄ 

 

Suureen palkkapäivään on koottu 

viimeisimmät työlainsäädännön muutokset 

ja niihin liittyvät palkkahallinnolliset 

haasteet. Lisäksi käsitellään osa-aikatyöhön 

liittyviä tilanteita. Ohjelman sisältö saattaa 

muuttua, mikäli uusia lakihankkeita tulee 

vireille ennen koulutuksen ajankohtaa.  

 

Ajankohta: Tiistai 02.04.2020, klo 9:00-

16:00 

Paikka: Teknologiakeskus Pripoli 

(kokoustila Ajatus), Tiedepuisto 4, Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 %, muille 

485 € + alv 24 %.  

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

26.03.2020 mennessä. 

 

KULJETUKSET KILPAILUTEKIJÄNÄ 

 



 

Koulutus luo näkymän uusiin 

toimintamalleihin, joiden avulla 

kuljetuspalveluita ostavat yritykset voivat 

parantaa kilpailukykyään ketterästi. Päivän 

aikana käydään läpi prosessi 

kuljetustarpeen määrittelystä 

kilpailutettujen sopimusten 

implementointiin ja vaikutuksen 

mittaamiseen. Tavoitteena on konkreettisin 

esimerkein antaa valmiudet tehostaa 

kuljetuspalvelujen käyttöä 

jakelukanavakohtaisesti.  

 

Ajankohta: Torstai 16.04.2020, klo 9:00-

14:00 

Lisäksi 14:00-16:00 järjestetään 

SataDiLogiksen vetämänä vapaaehtoinen 

työpaja aiheena Digitalisaation 

hyödyntäminen kuljetuslogistiikan 

turvallisuudessa ja elinkeinotoiminnan 

edellytysten parantamisessa 

Paikka: Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 325 € + alv 24 % muille 

435 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

8.04.2020 mennessä. 

 

PK-YRITYKSEN TIETOTURVAN PERUSTEET 

 

Tarjolla on nyt kattava koulutus, joka 

paneutuu tietoturvan käsitteisiin pienten ja 

keskisuurten yritysten näkökulmasta ja 

tarjoaa käytännön työkaluja tietoturvallisiin 

työskentelytapoihin yrityksissä. Päivän 

koulutus antaa katsauksen tietoturvan 

perusteisiin ja koulutuksessa käsitellään 

laitteiden ja tyypillisempien toimisto-

ohjelmien tietoturvaa, tietoverkkojen 

turvallisuutta sekä tietosuoja-asetuksen 

velvoitteita yrityksen näkökulmasta. 

 

Ajankohta: Maanantai 20.04.2020, klo 

9:00-16:00  

Paikka: Satakunnan kauppakamari, 

Valtakatu 6 (7. krs), Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 % muille 

485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

6.04.2020 mennessä. 

 

LEANIN ABC - KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN 

SUKELLUS LEAN-MAAILMAAN 

 

 
 

Valmennuksen ja LEAN-pelin tuloksena opit 

ymmärtämään LEANin viisi kivijalkaa ja 

näiden vaikutuksen yrityksen toimintaan. 

Tavoitteena on luoda selkeä näkemys, 

millaista muutosta LEAN-matkan 

aloittaminen edellyttää yrityskulttuurilta ja 

johtamiselta. 

 

Ajankohta: Tiistai 28.04.2020, klo 9:00-

16:00  

Paikka: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 

11, Rauma  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 375 € + alv 24 % muille 

485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

17.04.2020 mennessä. 

 

TOUKOKUU 
 

KOTIMAAN ARVONLISÄVEROTUKSEN 

AJANKOHTAISKATSAUS 



 

Koulutuksessa käsitellään 

käytännönläheisesti arvonlisäverotuksen 

ajankohtaisia kysymyksiä. Tarkasteltavina 

ovat niin uusin oikeuskäytäntö, 

Verohallinnon uudet ohjeet kuin 

lainsäädännön viimeaikaiset muutoksetkin. 

 

Ajankohta: Keskiviikko 13.05.2020, klo 9:00 

- 12:30 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 

Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 275 € + alv 24 %, muille 

385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

6.05.2020 mennessä.   

 

KANSAINVÄLISEN KAUPAN 

ARVONLISÄVEROTUKSEN 

AJANKOHTAISKATSAUS 

 

 
 

Koulutuksessa käsitellään käytännön- 

läheisesti kansainvälisen kaupan arvon- 

lisäverotuksen ajankohtaisia teemoja. 

Käsittelyssä ovat erityisesti vuoden 2020 

alussa voimaan tulleet, tavaran yhteisö- 

kauppaa koskevat säännösmuutokset ja 

niiden käytännön vaikutukset. Lisäksi 

koulutuksen aiheina ovat mm. 

kansainvälisen palvelukaupan ALV- 

käsittelyn ajankohtaiset kysymykset ja 

Verohallinnon kansainvälistä kauppaa 

koskevat uudet ja päivitetyt ohjeet. 

 

Ajankohta: Keskiviikko 13.05.2020, klo 

11:30 - 15:00 00 (Huom! koulutus alkaa 

11.30 lounaalla.) 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 

Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 275 € + alv 24 %, muille 

385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

6.05.2020 mennessä.  

 

HHJ HALLITUS JA TALOUS 

 
 

Koulutuspäivässä käsitellään yhtiön 

kannattavuutta, maksuvalmiutta ja 

vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstä. 

Tässä yhteydessä pyritään syvällisemmin 

ymmärtämään, mitä informaatiota 

tilinpäätökseen sisältyy, miten sitä voidaan 

hyödyntää tehokkaasti ja mitä hallituksen 

ylipäätään tulee ottaa selville 

tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. 

 

Ajankohta: Tiistai 19.05.2020 09:00-16:00 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 

Rauma 

Osallistumismaksu: HHJ-kurssin tai HHJ-

puheenjohtajakurssin käyneille koulutuksen 

hinta on 350 € + alv 24%. Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 480 € + alv 24 %, muille 

795 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: HHJ-kurssille 

ilmoittaudutaan valtakunnallisen HHJ 

rekisterin kautta osoitteessa www.hhj.fi 

viimeistään 5.05.2020. 

 

 

 

http://www.hhj.fi/


TERVETULOA 

PÄIVITTÄMÄÄN 

AMMATILLINEN 

OSAAMISESI  
 

Koulutuksiin ilmoittaudutaan 

kauppakamarin verkkosivun kautta 

viimeistään viikkoa ennen koulutuksen 

alkua. Peruutukset veloituksetta 

viimeistään viikkoa ennen koulutuksen 

alkua. Muussa tapauksessa kauppakamari 

perii 50% kurssimaksusta. 

 

Pidätämme oikeudet kurssitarjonnan ja 

sisältöjen muutoksiin. 

 

Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittaudu 

mukaan osoitteessa: 

www.raumankauppakamari.fi 

 

Päivi Junnila 

koulutuspäällikkö 

paivi.junnila@rauma.chamber.fi 

044 765 4533 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


