
 



ELOKUU 

WEBINAARI: KANSAINVÄLISEN KAUPAN JA 

KULJETUSTEN RISKIT KORONAKAUDELLA 

 

Tilaisuus on suunnattu kansainvälisen kaupan 

parissa työskenteleville, yritysten vienti-, tuonti- 

ja logistiikka-asiantuntijoille sekä sopimusten, 

riskienhallinnan ja vakuutusten kanssa toimiville. 

Erityisesti myyntityötä tekevien ammattitaitoon 

kuuluu oikeiden toimitusehtojen tuntemus. 

 

Ajankohta: Perjantai 20.08.2020, klo 9:00 - 11:00 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 195 € + alv 24 %, muille 250 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 10.08.2020 mennessä. 

 

KOTIMAAN ARVONLISÄVEROTUKSEN 

AJANKOHTAISKATSAUS 

 

Koulutuksessa Petri Salomaa käsitellään 

käytännönläheisesti arvonlisäverotuksen 

ajankohtaisia kysymyksiä. Tarkasteltavina ovat 

niin uusin oikeuskäytäntö, Verohallinnon uudet 

ja päivitetyt ohjeet kuin lainsäädännön 

viimeaikaiset muutoksetkin. 

 

Ajankohta: Perjantai 21.08.2020, klo 9:00 - 12:15 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 26100 

Rauma 

 

 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

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

Mikäli osallistut myös KV-arvonlisävero-tuksen 

ajankohtaiskatsaus-koulutukseen, yhteishinta on 

jäsenille 440 € + alv 24% ja muille 550 € + alv 

24%. 

Ilmoittautuminen: 14.08.2020 mennessä. 

 

KANSAINVÄLISEN KAUPAN ARVONLISÄ-

VEROTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti 

kansainvälisen kaupan arvonlisäverotuksen 

ajankohtaisia teemoja. Käsittelyssä ovat 

erityisesti vuoden 2020 alussa voimaan tulleet, 

tavaran yhteisökauppaa 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: Perjantai 21.08.2020, klo 11:30 - 

15:00 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 275,00 € + alv 24 %, muille 385,00 € + alv 

24 %. Mikäli osallistut myös Arvonlisäverotuksen 

ajankohtaiskatsaus-koulutukseen, yhteishinta on 

440e + alv 24% jäsenille ja 550e + alv 24% muille. 

Ilmoittautuminen: 14.08.2020 mennessä 

 

 

  



SYYSKUU 
 

HHJ HALLITUS JA TALOUS 
 

 
 

Valmennuksessa käsittelemme 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 01.09.2020, klo 9:00 - 16:00 

Paikka: Villa Tallbo, Petäjäksentie 178, 26100 

Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 480 € + alv 24 %, muille 795 €+ alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 23.08.2020 mennessä. 

 

WEBINAARI: TALOUSVIESTINTÄÄ 

EPÄVARMUUDESSA - MITEN 

KOMMUNIKOIDA, KUN 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTTUU? 

 

Taloustiedon ajantasaisuus ja olennaisten 

tietojen kommunikointi korostuvat, kun 

toimintaympäristö muuttuu. Epävarmuudessa 

tiedon tarve on suuri. Numeroiden taustat, 

perustelut ja tiedon visuaalisuus korostuvat. 

Havainnollisesti esitetyt ja hyvin perustellut 

numerot helpottavat päättäjien päätöksentekoa 

ja auttavat henkilöstöä hahmottamaan missä 

mennään. Henkilöstön tietoisuus ja ymmärrys 

numeroista ja tavoitteista vahvistavat 

itseohjautuvuutta. 

 

Ajankohta: Torstai 03.09.2020, klo 09:00 - 12:00 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 280 € + alv 24 %, muille 405 € + alv 24 %.  

Ilmoittautuminen: 02.09.2020 klo 12 mennessä. 

 

SUURI PALKKAPÄIVÄ 

 
Suureen palkkapäivään on koottu viimeisimmät 

työlainsäädännön muutokset ja niihin liittyvät 

palkkahallinnolliset haasteet. Lisäksi käsitellään 

osa-aikatyöhön liittyviä tilanteita.  

 

Ajankohta: Torstai 03.09.2020, 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: 27.8.2020 mennessä.  

 

WEBINAARI: YRITYSTOIMINTA ILMAN 

TOIMISTOA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona-kurimus vauhdittaa työntekemisen 

murrosta ja pakottaa meidät muotoilemaan 

toimintatapojamme rajusti uusiksi. Ihmisten 

tottumukset ostaa, tavata ja hoitaa asioita 

muuttuvat peruuttamattomasti – tästä on 

ulosmitattavissa valtavat hyödyt, kunhan 

murrokseen ollaan valmiita. 

 

Koulutuksen vetäjä Digikuu Oy on itse elävä 

esimerkki toimistottomasta yrityksestä, joka 

kasvaa hyvää vauhtia sekä on pystynyt 

muuttamaan toimistottomuuden kilpailueduksi.  

 

Ajankohta: Tiistai 08.09.2020, klo 9:30 - 11:00 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 120 € + alv 24 %, muille 190 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 06.09.2020 mennessä.  

  



 

KULJETUKSET KILPAILUTEKIJÄNÄ (SIIRRETTY 

KEVÄÄLTÄ)  

 

 

 

 

 

 

 

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 kuljetus-palvelujen käyttöä 

jakelukanavakohtaisesti. 

 

Ajankohta: Torstai 17.09.2020, klo 9:00 – 14:00 

Paikka: Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

hinta on 325 € + alv 24 %, muille 435 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: 10.9.2020 mennessä. 

 

TULLAUKSEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Satakunnan kauppakamari, Valtakatu 6, 

Pori 

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: 01.10.2019 – 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! 

 

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 - 15:00 

Paikka: Satakunnan kauppakamarin tapahtuma-

aula, Valtakatu 6 (7. krs), Pori 

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 - 13:00 

Paikka: Etappi 22, Satamakatu 22, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

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

Ilmoittautuminen: 1.10.2020 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: Turun Kauppakamari, Puolalankatu 1, 

Turku 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

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

%. 

Ilmoittautuminen: 02.10.2020 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.  

 

 

MARRASKUU 
 

VEROPÄIVÄ 

 

Kauppakamarin veropäivässä saat jälleen 

tuoreimmat tiedot verotuksen ja kirjanpidon 

tulevista ja vireillä olevista muutoksista. 

Tarkemmat tiedot päivittyvät myöhemmin. 

 

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

Paikka: Scandic Rauma, Aittakarinkatu 9, Rauma 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

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

Ilmoittautuminen: 29.10.2020 mennessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: Satakunnan kauppakamari, Valtakatu 6, 

Pori 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin jäsenille 

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

Ilmoittautuminen: 04.11.2020 mennessä. 

 

AJANKOHTAISTA ENNAKKOPERINNÄSTÄ 

2021 

 

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 

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 

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: 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) 
 

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

”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.” 


