
 



SYYSKUU 

TULLAUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ (MYÖS 

LIVE-STRIIMINÄ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytännönläheisen päivän aikana käydään laajasti 

läpi vienti-ilmoittamista, kuulet mikä on 

muuttunut ja mihin varautua tulevaisuudessa. 

Koulutuspäivän aikana saat myös ajantasaisen 

tiedon EU:n solmimista vapaakauppasopimuk- 

sista ja Brexitin vaikutuksesta tullaukseen ja 

alkuperän todentamiseen. Asiantuntijana on 

Marika Nummila Samex Solutions Oy:stä. 

Marikalla on pitkä ja vankka osaaminen 

viennin, tuonnin ja tullauksen parissa. 

 

Ajankohta: Tiistai 22.09.2020, klo 9:00 - 16:00 

Paikka: Teknologiakeskus Pripoli (kokoustila 

Ajatus) Tiedepuisto 4, Pori tai omalta työpisteeltä 

etänä 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 375 € + alv 24 %, muille 485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 15.9.2020 mennessä.  

 

LEANIN ABC - KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN 

SUKELLUS LEAN-MAAILMAAN (SIIRRETTY 

KEVÄÄLTÄ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Asiantuntijana on yrittäjä Kati 

Väljä. Hän on toimitusjohtaja ja LEAN valmentaja 

Fadeno Oy:ssä. 

 

Ajankohta: Keskiviikko 23.09.2020, klo 9:00 - 

16:00  

Paikka: Teknologiatalo Sytytin, Sinkokatu 11, 

Rauma  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 375 € + alv 24 %, muille 485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 16.9.2020 mennessä.  

  

LOKAKUU 
 

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN HHJ -

KURSSI 10/2020 

 

  
 

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. HHJ– kurssin käyneille on tarjolla 

mahdollisuus suorittaa HHJ-tutkinto. 

 

HHJ-kurssi koostuu neljästä puolen päivän 

mittaisesta jaksosta sekä ryhmätyöstä ja 

lukupaketista. 

 

Ajankohta: 01.10.2020 – 11.11.2020  

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 1750 € + alv 24 %, muille 2500 € + alv 24 

%. 

Ilmoittautuminen: 17.9.2020 mennessä. 

Varaathan paikkasi ajoissa. Rajoitettu 

osallistujamäärä. 



Webinaarina CONTROLLER-PÄIVÄ  

 

 
 
Kirjanpitäjän työ muuttuu 2020-luvulla. 

Kirjanpitäjästä tulee taloushallinnon 

ammattilainen, jonka on ymmärrettävä 

kokonaisvaltaisesti taloushallinnon prosesseja. 

Tämä koulutus on suunnattu controllereille ja  

taloushallinnon ammattilaisille. Kouluttajana on 

Kaarina Pyydönniemi KLT, HT, HHJ Grant 

Thornton Oy:stä. 

 

Ajankohta: Tiistai 06.10.2020, klo 09:00–11.30 

Paikka: Oma työpiste  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 375 € + alv 24 %, muille 485 € + alv 24 %.  

Ilmoittautuminen: 22.9.2020 mennessä. 

 

TYÖMATKOJEN VEROTUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksessa käsitellään työn vuoksi 

matkustamiseen liittyvien kustannusten 

korvaamisen verotuskysymyksiä erityisesti 

työnantajan näkökulmasta. Selvitettävänä on 

millä edellytyksellä palkansaajalle voidaan 

maksaa verovapaita kustannusten korvauksia, 

missä verovapaus määritellään, miten 

verovapaiden korvausten enimmäismäärät 

määräytyvät sekä erilaiset matkojen käsitteet ja 

verotuksessa käytettävät termit.  

Ajankohta: Torstai 08.10.2020, klo 9:00 - 12:00 

Paikka: Oma työpiste 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 275 € + alv 24 %, muille 385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 01.10.2020 mennessä. 

 

RIMA – RISKEISTÄ MAHDOLLISUUKSIIN 

KOULUTUS 
 

 
Koulutus auttaa PK- yrityksiä tunnistamaan uhkia 
ja arvioimaan riskejä. Koulutuksessa tuodaan 
organisaatioturvallisuus sekä riskien- ja 
jatkuvuudenhallinta osaksi yrityksen jokapäiväistä 
toimintaa. Koulutuksen jälkeen tiedät, mihin juuri 
sinun kannattaa käyttää aikaa ja resursseja 
yrityksenne liiketoiminnan turvaamiseksi. Opit 
myös, millaisten asioiden ennakoiminen on juuri 
sinun yrityksellesi tärkeintä.  
 
Pääset verkostoitumaan ja vaihtamaan 
kokemuksia sekä käytäntöjä myös muiden 
yritysten kanssa. 
 
Ajankohta: 09.10.2020 – 26.11.2020 
Paikka: Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 1500 € + alv 24 %, muille 2200 € + alv 24 

%. 

Ilmoittautuminen: 02.10.2020 mennessä.  

 

ITSENSÄ JOHTAMINEN – TEHOKAS 

AJANHALLINTA 

 

Itsensä johtaminen - tehokas ajanhallinta -
koulutuksessa saat konkreettiset keinot 
muuttaa ja parantaa nykyistä tapaasi toimia 
sekä keskittyä oman työsi kannalta olennaisiin 
asioihin. Näin myös työstressi vähenee ja työn 
laatu ja tulokset kasvavat. 

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat muutosta 
ajanhallintaan ja saada käytännönläheisiä 
työkaluja oman työnsä ja itsensä johtamiseen. 

Ajankohta: Torstai 15.10.2020, klo 9:00 - 15:30 



Paikka: Scandic Pori (kokoustila Karhu 2) 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 375 € + alv 24 %, muille 485 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 08.10.2020 mennessä. 

 

HR-VUOSIKELLO (LIVE STREAM -KOULUTUS) 
 

 
 

 

 

 

 

HR-vuosikellon laatiminen selkeyttää HR:n 

moninaista tehtäväkenttää ja helpottaa tehtävien 

hoitamista suunnitelmallisesti. Koulutuksessa 

käydään läpi HR:n vuoden tärkeimpiä tehtäviä 

yleisellä tasolla ja aikataulutetaan niitä 

työvuoden varrelle.  

Asiantuntija koulutuksessa on Vice President, 

Helsinki Airport HR Hanna Skurnik-Järvinen 

Finavia Oyj:stä. "Hanna on erittäin hyvä 

kouluttaja, osaa rennosti ja mielenkiintoisesti 

esittää asiansa".  

 

Ajankohta: 22.10.2020, klo 8:45 – 13:30  

Paikka: Striimi tai Helsingin seudun kauppakamari 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 420 € + alv 24 %, muille 620 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 18.10.2020 mennessä.  

 

Webinaarina KUN TYÖ VÄHENEE – 

LOMAUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN 

TYÖN VÄHENTYESSÄ SEKÄ YT-MENETTELY 

 
 

 

 

 

 

Irtisanomiset ja lomauttamiset työn 

vähentyessä koronatilanteen vuoksi ovat olleet 

viime aikoina paljon esillä. Koulutuksessa 

käydään läpi niitä edellytyksiä, joiden vallitessa 

työnantajalla on oikeus vähentää työvoimaa 

lomauttamalla tai irtisanomalla sekä oikeita 

tapoja toteuttaa vähentämiset. Koulutuksessa 

käsitellään myös vähentämistilanteisiin liittyviä 

työnantajan velvoitteita sekä työsopimuslain 

että yhteistoimintalain kannalta. Huomioon on 

otettu myös koronatilanteen vuoksi tehdyt 

lakimuutokset sekä tiedossa olevat muutokset 

mm. yhteistoimintalakiin. 

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille tiivis 

tietopaketti työvoiman vähentämiseen 

liittyvästä lainsäädännöstä, jonka avulla 

käytännön tilanteet työpaikoilla olisi helppo 

hoitaa lain vaatimalla tavalla. 

Ajankohta: 27.10.2020, klo 9:00 – 12:00  

Paikka: Oma työpiste 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 275 € + alv 24 %, muille 385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 18.10.2020 mennessä. 

 

MARRASKUU 
 

VEROPÄIVÄ (MYÖS LIVE-STRIIMINÄ) 

 

 

 

 

 

 

 

Kauppakamarin veropäivässä saat jälleen 

tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon 

tulevista ja vireillä olevista muutoksista. 

 

Ajankohta: Torstai 05.11.2020, klo 09:00-16:00 

Paikka: Scandic Rauma, Aittakarinkatu 9, Rauma 

tai omalta työpisteeltä etänä 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 375 € + alv 24 %, muille 485 € + alv 24 % 

Ilmoittautuminen: 29.10.2020 mennessä.  

 

 

 

 



Webinaarina REMBURSSIKOULUTUS 

 

 
 

 

 

 

 

 

Koulutus on tarkoitettu remburssiasiakirjojen 

parissa työskenteleville. Käymme 

käytännönläheisesti läpi remburssitekstejä sekä 

yleisimmin remburssissa vaadittuja asiakirjoja. 

Tutustumme remburssisääntöjen tärkeimpiin 

kohtiin sekä kansainväliseen pankkikäytäntöön. 

 

Ajankohta: Keskiviikko 11.11.2020, klo 9:00 - 

12:00 

Paikka: Oma työpiste  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 275 € + alv 24 %, muille 385 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 04.11.2020 mennessä. 

 

AJANKOHTAISTA ENNAKKOPERINNÄSTÄ 

2021 (MYÖS LIVE-STRIIMINÄ) 

 

Tomi Peltomäki käy läpi ennakkoperinnän 

muutoksia ja listaa tuoreimmat ohjeet ja 

päätökset.   

 

Ajankohta: Tiistai 17.11.2020, klo 9:00 - 13:00 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma tai 

omalta työpisteeltä etänä 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

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

Ilmoittautuminen: 10.11.2020 mennessä.  

 

ANNA PERHON ANTISÄÄTÄJÄ – 

AJANKÄYTTÖKLINIKKA 

 

 

 

 

 

 

Antisäätäjä-klinikalla saat Anna Perholta 

napakan perehdytyksen ja käytännölliset 

työkalut arvolähtöiseen ajankäytön 

suunnitteluun. Näiden avulla sählääminen 

vähenee, keskittymiskyky paranee ja työn laatu 

ja tehokkuus terhakoituvat. 

 

Ajankohta: Perjantai 27.11.2020, klo 9:00 - 15:30 

Paikka: Turun Kauppakamari, Puolalankatu 1, 

Turku 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 315 € + alv 24 %, muille 470 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 20.11.2020 mennessä. 

 

 

HHJ-PUHEENJOHTAJAKOULUTUS 

 

 
 

Pk-yrityksen hallituksen Puheenjohtaja-

koulutuksessa käsitellään hallituksen johtamista 

ja ryhmädynamiikkaa. Koulutus sopii sekä 

hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi 

aikoville. Koulutukseen osallistujilta edellytetään 

HHJ-kurssin käymistä tai vastaavien tietojen 

hallitsemista. 

 

Ajankohta: 30.11.2020 – 01.12.2020 

Paikka: Satakunnan kauppakamari, Valtakatu 6, 

Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 1650 € + alv 24 %, muille 2300 € + alv 24 

%. 

Ilmoittautuminen: 16.11.2020 mennessä. 

 

 



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 mukaan 

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 2019 
koulutuksistamme: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOULUTUSVUOSI 2019 
LUKUINA (asteikko 1-5) 
 
 

”Asiantunteva 
kouluttaja, hyviä 

käytännön 
esimerkkejä.” 

”Kouluttaja on 
todella hyvä, 

tuntee asiansa ja 
osaa esittää asian 
mielenkiintoisesti” 

 

”Konkreettisesti 
tieto tulevista 
muutoksista.” 

”Kouluttajan rento 
ja humoristinen 

tapa esittää asiat 
oli parasta!” 

”Konkreettisesti 
tieto tulevista 
muutoksista.” ”Reipas ja selkeä 

ulosanti 
kouluttajalla.” 

Kokonaisarvio 
koulutustilaisuuksista 
arvioitiin keskiarvoksi 

4,3

Kouluttajien 
asiantuntemus 

arvioitiin keskiarvoksi 

4,6

Kauppakamarin palvelu 
koulutusasioissa oli 

keskiarvolla 

4,5

Suosittelen koulutusta 
muillekin keskiarvolla 

(asteikko 1-10)

8,9


