
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WEBINAARIT KEVÄT 2020 
 

 
 

 
Päivitä osaamisesi ajantasalle! Excelin uusiin versioihin on tullut paljon uusia ominaisuuksia. 

Päätöksenteko vaatii luotettavaa, selkeästi esitettyä ja oikeassa muodossa olevaa tietoa. 
Kauppakamarien Powenin verkkokoulutuksiin osallistuneiden palautteita: 

 

 

• Aivan loistava kouluttaja, kiitos:) 
 

• Esittäjällä selkeä ja miellyttävä ääni ja esitystapa  
 

• Hyvä kouluttaja. Käytännönläheinen sisältö. Koulutus sopivan mittainen.  
 

• Hyvä koulutus. Paljon käyttökelpoisia uusia vinkkejä  
 

• Kivasti ja selkeästi esitelty Exceliä. Mukavan helppo ymmärtää. 
 

• Koulutus oli hyvin havainnollistava ja selkeä.  
 

• Loistava kouluttaja. Selkeät näytöt asioille.  
 

• Selkeä ja yksityiskohtainen materiaali, hyvä kouluttaja  
 

• Todella selkeää ja johdonmukaista opettamista, juuri sellaisia työkaluja, mitä 
normityöelämässä tarvitsee. Kuitenkin lähdettiin liikkeelle ihan perusteista, koska omat 
kokemukset koulun penkiltä eikä juurikaan käytännön kokemusta.  

 
• Webinaareihin on helppo osallistua, ja ovat perusasioissa kustannustehokkaita. Tämä oli 

sopiva koulutus webinaariin. Erittäin tärkeää on myös, että tallenne on käytettävissä 
riittävän pitkään webinaarin jälkeen, jotta asioihin voi uudelleen syventyä harjoitellessa 
asioita käytännössä.  

 
• Webinaarin aihe esitetty monipuolisesti



HELMIKUU 
 

EXCEL PERUSKURSSI 

 

Koulutus sopii erittäin hyvin Excel-

taulukkolaskentaa käyttäville henkilöille, 

jotka haluavat saada varmuutta Excelin 

peruskäyttöön. Oikein käytettynä Excel on 

mahtava työkalu! 

 

Ajankohta: Maanantai 3.2.2020, klo 10:00-

11:30 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi  

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 120 € + alv 24%, muille 

230 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

31.1.2020 klo 12 mennessä.  

https://www.lyyti.fi/reg/Excel_peruskurssi1

_2020 

 

EXCEL JATKOKURSSI 

 

 
 

Koulutus soveltuu sinulle, joka haet muista 

järjestelmistä aineistoja, muokkaat ja 

yhdistät niitä sekä haet niistä oleellista 

tietoa. Haluat säästää aikaa ja kätevästi 

käsitellä isoja aineistoja Excelin helppojen 

ominaisuuksien avulla. Koulutuksesta saat 

kattavan paketin aineiston käsittelyyn 

liittyvistä työkaluista ja paljon muita aikaa 

säästäviä vinkkejä, joiden avulla saat 

varmuutta Excelin käyttöön. 

 

Ajankohta: Maanantai 10.2.2020, klo 

10:00-11:30 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 120 € + alv 24%, muille 

230 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

7.2.2020 klo 12 mennessä. 

https://www.lyyti.in/excel_jatkokurssi1_20
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MAALISKUU 
 

CONTROLLER EXCEL 

 

Koulutus sopii kaikille, jotka käyttävät 

aktiivisesti Exceliä työssään ja ovat 

kiinnostuneita raportoinnin 

mahdollisuuksista ja kehittämisestä – 

erityisesti controllereille, talousjohtajille, 

talouspäälliköille, kirjanpitäjille, 

taloushallinnon ammattilaisille ja 

raportoinnista vastaaville. 

Raportointijärjestelmien tuottamien 

raporttien lisäksi controllerit haluavat 

tehdä omaa analysointia. 

 

Ajankohta: Maanantai 9.3.2020, klo 10:00-

11:30 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 120 € + alv 24%, muille 

230 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

6.3.2020 klo 12 mennessä. 

https://www.lyyti.fi/reg/Controller_Excel_

webinaari_6407 

 

EXCEL-RAPORTOINTI: PIVOT JA EXCEL BI 

 

Koulutus sopii sinulle, joka työssäsi luot 

raportteja ja yhteenvetoja 

tilannekatsauksiin ja päätöksentekoon. 

https://www.lyyti.fi/reg/Excel_peruskurssi1_2020
https://www.lyyti.fi/reg/Excel_peruskurssi1_2020
https://www.lyyti.in/excel_jatkokurssi1_2020
https://www.lyyti.in/excel_jatkokurssi1_2020
https://www.lyyti.fi/reg/Controller_Excel_webinaari_6407
https://www.lyyti.fi/reg/Controller_Excel_webinaari_6407


Haluat löytää isoista datamääristä 

oleellisen tiedon: trendejä, poikkeamia ja 

syy-seuraussuhteita. Haluat tuottaa 

liiketoiminnalle selkeitä raportteja 

mahdollisimman nopeasti ja esittää 

tulokset yleisölle vaikuttavasti. 

 

Ajankohta: Maanantai 23.3.2020, klo 

10:00-11:30 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 120 € + alv 24%, muille 

230 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

20.3.2020 klo 12 mennessä. 

https://www.lyyti.fi/reg/excelraportointi20
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HUHTIKUU 
 

RAPORTOI JA ANALYSOI MICROSOFT 

POWER BI -TYÖKALULLA – PERUSTEET 

 

 
 

Koulutus sopii sinulle, joka haluat kehittää 

raportointiprosesseja uudelle tasolle ja 

löytää sopivan raportointityökalun. 

Koulutuksessa kuulet, mitä mahdollisuuksia 

Microsoftin raportointityökalu Power BI 

tarjoaa tiedolla johtamiseen, arjen 

raportointiin, visualisointiin ja 

analytiikkaan. 

Ajankohta: Maanantai 20.4.2020, klo 

10:00-11:30 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 120 € + alv 24%, muille 

230 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

17.4.2020 klo 12 mennessä. 

https://www.lyyti.fi/reg/raportoi_ja_anylys

oi2020 

 

TOUKOKUU 
 

VISUAALISET RAPORTIT MICROSOFT 

POWER BI -TYÖKALULLA 

 

 
 

Koulutus sopii raportoinnin ja BI-

ammattilaiselle, joille Microsoft Power BI -

työkalu on tuttu ja jotka haluavat laajentaa 

osaamistaan työkalun hyödyntämisestä. 

Koulutuksessa syvennetään Power BI -

osaamista perehtymällä tietomallien 

luontiin, DAX-kielen mahdollisuuksiin ja 

raporttien visualisointiin sekä jakamiseen. 

 

Ajankohta: Maanantai 4.5.2020, klo 10:00-

11:30 

Paikka: Omalta työpisteeltäsi 

Osallistumismaksu: Kauppakamarin 

jäsenille hinta on 120 € + alv 24%, muille 

230 € + alv 24 %. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset 

1.5.2020 klo 12 mennessä. 

https://www.lyyti.fi/reg/visuaaliset_raporti

t2020 

 

https://www.lyyti.fi/reg/excelraportointi2020
https://www.lyyti.fi/reg/excelraportointi2020
https://www.lyyti.fi/reg/raportoi_ja_anylysoi2020
https://www.lyyti.fi/reg/raportoi_ja_anylysoi2020
https://www.lyyti.fi/reg/visuaaliset_raportit2020
https://www.lyyti.fi/reg/visuaaliset_raportit2020


TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN 

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 

 

 


