
 



 

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN 
AMMATILLINEN OSAAMISESI 

 
Osallistumiseen tarvitset vain tietokoneen, 

nettiyhteyden ja kuulokkeet/kaiuttimet. Ennen 
koulutusta saat sähköpostiin osallistumislinkin, 

jota klikkaamalla verkkokoulutus avautuu. 
Live-verkkokoulutuksen lisäksi Sinulla on 
mahdollisuus katsoa koulutus tallenteena 
kuukauden ajan koulutuksen jälkeen. Voit 

kerrata, tai jos et pääset live-koulutukseen, voit 
katsoa tallenteen oman aikataulusi mukaan. 

 

Pidätämme oikeudet kurssitarjonnan ja 
sisältöjen muutoksiin. 

 

Katso tarkemmat tiedot osoitteessa: 

www.raumankauppakamari.fi 
 

Päivi Junnila 
koulutuspäällikkö 

paivi.junnila@rauma.chamber.fi 
044 765 4533 

 
KOULUTTAJA | MAIJA ANDERSSON 
Business Intelligence Expert, Pinja Group Oy 

 
 
Maija Andersson toimii Pinjalla BI asiantuntijana, 

konsulttina ja koulutusvastaavana. Maija 
rakastaa numeroita, dataa, tiedon visualisointia 

ja selkeitä raportteja. 
 

Maija on työskennellyt Power BI:n parissa 
vuodesta 2016 lähtien ja kouluttanut suunnilleen 
yhtä kauan. Kouluttajana Maijalla on rauhallinen 

ja innostava ote ja hän käy asiat läpi selkeiden 
esimerkkien kautta. 

 
 

SYYSKUU 

 

 

POWER BI – RAPORTOINNIN PERUSTEET  

Webinaari 07.09.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Tervetuloa kuuntelemaan, mitä mahdollisuuksia 
Microsoftin raportointityökalu Power BI tarjoaa 
arjen raportointiin ja analytiikkaan! 
 
Koulutus sopii kaikille raportointia työssään 
tekeville tai muuten vain raportoinnista ja Power 
BI:stä kiinnostuneille. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 3.9.2021 mennessä. 
 
 

 

SUJUVAMPAA EXCELIN KÄYTTÖÄ 

Webinaari 14.09.2021, klo 14:00-15:30 

 
Tuntuuko Excelin käyttö haastavalta? 
Käytätkö turhan paljon aikaa yksinkertaisten 
asioiden tekemiseen? 
Haluaisitko vahvistaa Excel-osaamistasi ja 
vapauttaa aikaa muuhun työhön? 
 
Tässä webinaarissa käydään läpi Excelin 
yleisimpiä kaavoja ja funktoita, luodaan työkirjan 
listasta taulukko ja suodatetaan ja lajitellaan 
tietoa. 

https://raumankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=241&aid=4ae839ae


 

 

Koulutus sopii jonkin verran Exceliä käyttäneille, 
esimerkiksi toimistotyöntekijöille, joille tietokone 
on arjen työväline. Koulutuksen tavoitteena on 
päivittää ja vahvistaa Excelin käyttötaitoa ja 
tutustua Excelin mahdollisuuksiin. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 € ja 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 10.09.2021 mennessä. 
 

 

 

EXCEL TEHOKÄYTTÖÖN 

Webinaari 28.9.2021, klo 14:00-15:30 

 
Käytätkö sujuvasti Exceliä ja haluat saada siitä 
vielä enemmän irti? 
Haluatko rakentaa toimivan ja ketterän 
raportoinnin? 
Haluatko yllättää Excelin monipuolisilla 
raportointityökaluilla? 
Tule nostamaan osaamisesi uudelle tasolle! 
 
Koulutus sopii Excel 2010 tai uudemman version 
käyttäjille. Osallistujilta toivotaan Excelin 
perusosaamista. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 24.09.2021 mennessä. 
 
 
 

LOKAKUU 
 
 

 

POWER BI – RAPORTOINNIN PERUSTEET 

Webinaari 05.10.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Tervetuloa kuuntelemaan, mitä mahdollisuuksia 
Microsoftin raportointityökalu Power BI tarjoaa 
arjen raportointiin ja analytiikkaan! 
 
Koulutus sopii kaikille raportointia työssään 
tekeville tai muuten vain raportoinnista ja Power 
BI:stä kiinnostuneille.  
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 1.10.2021 mennessä. 
 
 
 

 

SUJUVAMPAA EXCELIN KÄYTTÖÄ 

Webinaari 12.10.2021, klo 14:00 - 15:30 
 

Tuntuuko Excelin käyttö haastavalta? 
Käytätkö turhan paljon aikaa yksinkertaisten 
asioiden tekemiseen? 
Haluaisitko vahvistaa Excel-osaamistasi ja 
vapauttaa aikaa muuhun työhön? 
 
Tässä webinaarissa käydään läpi Excelin 
yleisimpiä kaavoja ja funktoita, luodaan työkirjan 
listasta taulukko ja suodatetaan ja lajitellaan 
tietoa. 

 

https://raumankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=247&aid=beaf780a
https://raumankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=313&aid=2618aca2
https://raumankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=226&aid=e48185c4


 

Koulutus sopii jonkin verran Exceliä käyttäneille, 
esimerkiksi toimistotyöntekijöille, joille tietokone 
on arjen työväline. Koulutuksen tavoitteena on 
päivittää ja vahvistaa Excelin käyttötaitoa ja 
tutustua Excelin mahdollisuuksiin. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, muille 
280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 8.10.2021 mennessä. 
 
 
 

 

POWER BI – DATAN VISUALISOINTI 

Webinaari 26.10.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Mistä tietää pitäisikö visualisointiin käyttää 
taulukkoa, pylväsdiagrammia vai löytyisikö 
Power BI:n custom visuaaleista jotain sopivaa? 
Yksiselitteistä säännöstöä ei valitettavasti ole 
olemassa, mutta tässä koulutuksessa käydään 
kuitenkin läpi hyödyllisiä vinkkejä siihen, milloin 
mikäkin visualisointi on sovelias, miten ne 
kannattaa asetella raporttisivulle ja mistä lähteä 
liikkeelle värien käytön kanssa. 
 
Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostunee 
datan visualisoinnista. Erityisesti koulutus sopii 
Power BI:n alkeet osaaville henkilöille, jotka 
haluavat oppia tekemään visuaalisesti näyttäviä 
ja helppokäyttöisiä raportteja. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %.
Ilmoittautuminen 22.10.2021 mennessä.  
 
 
 

 

MARRASKUU 
 

 

EXCEL TEHOKÄYTTÖÖN 

Webinaari 02.11.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Käytätkö sujuvasti Exceliä ja haluat saada siitä 
vielä enemmän irti? 
Haluatko rakentaa toimivan ja ketterän 
raportoinnin? 
Haluatko yllättää Excelin monipuolisilla 
raportointityökaluilla? 
Tule nostamaan osaamisesi uudelle tasolle! 
 
Koulutus sopii Excel 2010 tai uudemman version 
käyttäjille. Osallistujilta toivotaan Excelin 
perusosaamista. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 29.10.2021 mennessä. 
 
 
 

 

POWER BI – QUERY EDITOR 

Webinaari 09.11.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Raportoinnin ensimmäiset askeleet ovat datan 
hakeminen lähdejärjestelmästä, muokkaaminen 
raportointiin sopivaan muotoon ja lataaminen 
raportointijärjestelmään. Tähän ns. ETL-
prosessiin on Power BI:ssä oma Query Editor -
työkalu. 

 
 
 
 

Tässä koulutuksessa käydään läpi koko ETL-
prosessi ja tutustutaan Query Editorin 
ominaisuuksiin. Harjoituksissa käydään läpi 

https://raumankauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=226&aid=e48185c4


 

tyypillisimpiä datan muokkaustarpeita ja niiden 
toteuttamista Query Editorilla. 
Koulutus sopii niin vasta-alkajille kuin jo hieman 
enemmän Power BI:tä käyttäneille, jotka 
haluavat oppia käyttämään Query Editorin 
monipuolisia ominaisuuksia. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 12.11.2021 mennessä. 

 

 

EXCELIN BI-TYÖKALUT 

Webinaari 16.11.2021, klo 14:00 - 15:30  

 

Tässä webinaarikoulutuksessa kuulet, mitä 
mahdollisuuksia Microsoft Excel-
raportointityökalut PowerPivot ja PowerQuery 
tarjoavat isojen datamäärien yhdistämiseen, 
muokkaamiseen ja rutiinien automatisointiin. 
Nämä työkalut tehostavat huomattavasti 
raportointiin käytettyä aikaa. 
Koulutuksessa opit luomaan Excelin BI-
työkalujen (PowerPivot ja PowerQuery) avulla 
isosta aineistosta dynaamisia raportteja 
nopeasti. Excel BI mahdollistaa eri aineistojen 
yhdistämisen, toistuvien muokkauksien 
automatisoinnin ja entistä monipuolisimpien 
raporttien luomisen. 
 
Koulutus sopii sinulle, joka työssäsi luot 
raportteja ja graafeja tilannekatsauksiin ja 
päätöksentekoon. Haluat löytää eri 
tietolähteiden isoista datamääristä oleellisen 
tiedon. Haluat tuottaa liiketoiminnalle selkeitä 
raportteja mahdollisimman nopeasti. Koulutus 
sopii Excel 2010 tai uudemman version 
käyttäjille. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, muille 
280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 5.11.2021 mennessä. 
 
 

POWER BI – DAX: OLEELLISET FUNKTIOT 

Webinaari 30.11.2021, klo 14:00-15:30 

 
Tällä kurssilla käydään läpi kaikki DAX:in 
oleellisimmat funktiot. Kyseessä on tuhti 
tietopaketti, jonka asiat sisäistämällä pääsee 
raportoinnissa jo todella pitkälle. Alussa käydään 
lyhyesti teoriaa läpi ja sen jälkeen siirrytään 
tekemään konkreettisia harjoituksia. Vauhti on 
kova, koska asiaa on paljon, mutta 
webinaaritallenne ja kaikki käytetyt materiaalit 
ovat ilmoittautuneiden käytössä webinaarin 
jälkeen, jolloin asioita voi helposti opetella 
omassa tahdissa! 
 
Koulutus sopii Power BI:n perusteet osaaville, 
jotka haluavat syventää osaamistaan DAX-kielen 
osalta. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 €, 
muille 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 26.11.2021 mennessä. 
 
 
 



 

JOULUKUU 
 
 

 

POWER BI RAPORTTIEN JULKAISU, 
JAKAMINEN JA HALLINTA 

Webinaari 07.12.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Oletko tehnyt organisaatiollesi hienon Power BI 
raportin, muttet ole varma, miten se olisi 
järkevintä jakaa käyttäjille? 
Tuntuuko Power BI:n lisensointimalli sekavalta? 
Pitäisikö sinun määritellä raportille 
käyttäjäryhmäkohtaisia suodattimia, mutta et 
ole varma, kuinka ne tehdään? 
Tai meneekö sormi suuhun datan päivityksen, 
gatewayn tai admintyökalujen kanssa? 
 
Tässä koulutuksessa käydään kaikki edellä 
mainitut asiat läpi tiiviissä paketissa. Saat hyvän 
käsityksen raporttien erilaisista jakotavoista ja 
opit hallinnoimaan jaettuja raportteja. 
 
Koulutus on tarkoitettu Power BI -työkalua jo 
jonkin verran tunteville henkilöille. 
Koulutuksessa ei käydä läpi varsinaista raporttien 
koostamista, vaan keskitytään valmiiden 
raporttien julkaisuun, jakoon ja hallinnointiin. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 € ja 
muille hinta 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 03.12.2021 mennessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

POWER BI – RAPORTTIEN TEHOKÄYTTÖ: 
KOULUTUS RAPORTTIEN LUKIJOILLE 

Webinaari 14.12.2021, klo 14:00 - 15:30 

 
Onko organisaatiossasi otettu tai ottamassa 
käyttöön Power BI raportointi, mutta et ole 
varma, miten raportteja tulisi käyttää? Ei hätää, 
tämän koulutuksen jälkeen osaat käyttää 
raportteja sekä selaimella että älypuhelimella, 
luoda omia koontinäyttöjä ja hälytyksiä sekä 
löytää uutta tietoa datasta älykkäiden työkalujen 
avulla! 
 
Koulutus on tarkoitettu valmiiden raporttien 
käyttäjille. Koulutuksessa ei käydä läpi raporttien 
luomista Power BI desktop -työkalulla, vaan 
keskitytään valmiiden raporttien ominaisuuksiin 
ja käyttöön Power BI Servicessä. Koulutuksessa 
ei ole esitietovaatimuksia. 
 
Osallistumismaksu: Jäsenetuhinta 180 € ja 
muille hinta 280 €. Hintoihin lisätään alv 24 %. 
Ilmoittautuminen 10.12.2021 mennessä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


