
Koulutustiedot 

Koulutuksen kesto 

Koulutus tapahtuu pääsääntöisesti kello 9.00 - 16.00 sisältäen noin tunnin lounastauon sekä 

kaksi kahvitaukoa. Alkamis- ja päättymisaikaa on mahdollista siirtää. 

Koulutus on mahdollista tilata joko tavanomaisena yksipäiväisenä koulutuksena tai 

harjoituspäivällä vahvistettuna kaksipäiväisenä koulutuksena. Varsinainen koulutussisältö on 

molemmissa vaihtoehdoissa sama, mutta harjoituspäivällä laajennettu koulutus sisältää 

huomattavasti enemmän käytännön harjoituksia ja ongelmanratkaisua. 

Myös varsinaisena koulutuspäivänä tehdään paljon harjoituksia, minkä takia oma tietokone 

ja siihen asennettu Office ovat koulutuksessa välttämättömiä. 

Kaksipäiväinen koulutus on lähtökohtaisesti oppitapana tehokkaampi, sillä varsinaisen 

koulutuspäivän opit on mahdollista lujittaa toisena päivänä käytännön harjoitusten avulla 

pitkäkestoiseen muistiin. Harjoituksissa pyritään ratkomaan todellisia arkityöhön liittyviä 

ongelmia, jonka johdosta tehtävät ovat pääasiassa soveltavia ja osin melko haastaviakin. 

Tehtäviä on tarkoitus ratkoa oppijoiden mieltymysten mukaan joko parityönä, pienryhmissä tai 

yksin. 

Hinnaltaan harjoituspäivä on noin 25 % varsinaista koulutuspäivää edullisempi. 

Koulutuksen sisältö 

Kaikissa tilauskoulutuksissa on selkeä tavoite: sen käytyä osallistujien tulisi pystyä itsenäisesti 

luomaan Excel-tiedostoja, jotka ovat toiminnallisesti eheitä ja ymmärrettävästi muotoiltuja. 

Tätä tavoitellaan asiakkaan toimialan mukaisesti räätälöityjen harjoitustehtävien sekä 

kattavasti kuvitetun materiaalipaketin avulla, jotta koulutuksen opit olisivat helposti 

palautettavissa mieleen silloin, kun todellinen tarve ilmenee. Katso ote 

yhdestä koulutusmateriaalista (PDF). 

Koulutuksissa käydään läpi muun muassa taulukoiden käytön yleiset periaatteet, kaavojen 

johdonmukainen suunnittelu sekä Pivotin käyttö raporttityökaluna. Niiden lisäksi käydään läpi 

myös useita pienempiä kokonaisuuksia, jotka tähtäävät tiedon eheyden ylläpitämiseen sekä 

helppokäyttöisyyden lisäämiseen. Harjoitukset on rakennettu vastaamaan todellisen elämän 

tarpeita ja jokaista koulutuksessa opetettua asiaa kokeillaan "kädet mullassa" eli käytännön 

esimerkin kautta. 

Koulutuksessa pidetään myös yllä periaatetta, että Excel ei ole pelkkää laskentaa; se on tapa 

kommunikoida tietoa ihmiseltä toiselle. Hillityt muotoilut ja yksinkertainen automatiikka 

auttavat niin tekijää kuin vastaanottajaa keskittämään huomion oleelliseen ja välttämään 

virheitä tiedoston käytössä. Tätä periaatetta pidetään yllä taulukon sommittelusta ja 

otsikoinnista aina kaavojen tuloksiin asti, jotta kokonaisuus toimii ja käyttö on sujuvaa. 

Kaikkea Excelin tarjoamaa sisältöä ei yritetä käydä läpi, sillä suurin osa käyttäjistä tarvitsee 

työssään vain murto-osaa Excelin tuhansista toiminnoista. Koulutuksissa keskitytään 

tärkeimpiin ja tehokkaimpiin toimintoihin, jotka yksinään riittävät peruskäyttöön ja jotka 

toimivat monimutkaisempienkin taulukoiden lähtökohtana. 

http://www.caduseus.fi/wp-content/uploads/2017/01/Excel_esitys_demo.pdf


Koulutuspaikka 

Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti asiakkaan omissa tiloissa. "Koulutuskäyttöön sopiva 

tila" tarkoittaa tässä yhteydessä tilaa, josta löytyy videotykki tai hyvin suurikokoinen näyttö 

koulutusmateriaalin esittämiseen, tuolit ja pöytätilaa kaikille osallistujille sekä jatkojohdot 

kannettavien latureita varten. Tilassa tulisi myös olla riittävä ilmanvaihto, joka sallii koko 

päivän opiskelun huoneessa. 

Mikäli sopivaa huonetta ei löydy asiakkaan omista tiloista, voidaan koulutus järjestää jossain 

läheltä löytyvässä kokoustilassa. Caduseus Consulting voi pyytää kokoustiloista tarjoukset ja 

huolehtia kaikista tilavarauksiin liittyvistä yksityiskohdista. Kokoustilan kustannukset 

ilmoitetaan asiakkaalle ennen tilauspäätöstä. Mikäli asiakkaalla on sopimus johonkin 

kokoustilaan, voidaan käyttää myös sitä. 

Hinta 

Koulutuksen hinta muodostuu kiinteästä ryhmähinnasta 690 euroa, osallistujakohtaisesta 

maksusta 30 euroa/osallistuja sekä matkakuluista 0,50 euroa/kilometri. Laajemmissa 

koulutuskokonaisuuksissa hintoihin voidaan etsiä muunlaisiakin ratkaisuja, mutta pääasiassa 

koulutusten kokonaishinta muodostuu tarjouslaskurin osoittamalla tavalla. 

Caduseus Consulting voi myös pyydettäessä järjestää Office-koulutuksia lapsille ja nuorille 

harjoituspäivän hintaan (katso alla olevasta linkistä lisätietoa). 

Harjoituspäivän hinta on hieman edullisempi, eli ryhmähinta on 490 euroa ja 

osallistujakohtainen maksu 30 euroa/osallistuja. Pääsääntöisesti harjoituspäiviä ei ole 

tarkoituksenmukaista järjestää erillään varsinaisesta koulutuksesta, mutta jos koulutettava 

ryhmä on suuri tai jos osallistujien aikataulut niin vaativat, voidaan ryhmä jakaa puoliksi ja 

järjestää kaksi harjoituspäivää. Ideaali ryhmäkoko harjoituksiin on kymmenen henkeä tai 

vähemmän, sillä tehtävät vaativat usein merkittävästi kouluttajan ja koulutettavien välistä 

kanssakäymistä. 

Kokonaishintaan sisällytetään matkustamisesta aiheutuvia kustannuksia 0,50 euroa 

kilometriltä, joka sisältää myös mahdollisen majoittautumisen kohdekaupungissa. Matka 

lasketaan molempiin suuntiin ja lähtöpiste on Kausantie, Asikkala. 

Mikäli koulutusta ei voida järjestää asiakkaan omissa tiloissa, lisätään kokonaissummaan 

kokoustilan vuokra. Kokoustilan hinta ilmoitetaan asiakkaalle aina ennen koulutuksen 

tilaamista ja asiakas voi myös antaa vinkin sopivasta paikasta, jos sellainen on tiedossa. Mikäli 

asiakkaalla on puitesopimus johonkin kokoustilaan, voi asiakas itsekin varata tilan 

koulutuspäivää varten. Tällöin pyydetään varmistamaan, että tilasta löytyy videotykki, 

riittävästi jatkojohtoja kannettavien latureille sekä paikat kaikille osallistujille. Asiakkaan 

huolehtiessa tilavarauksesta ja kokoustilan maksusta ei tilavuokraa luonnollisestikaan enää 

lisätä laskuun. 

Koska koulutukset tapahtuvat pääsääntöisesti asiakkaan tiloissa, tapahtuu ruokailu 

omakustanteisesti. Mahdollinen kahvitarjoilu aamu- ja iltapäivän luentotauoilla on asiakkaan 

oman harkinnan varassa. Vuokratuissa kokoustiloissa voidaan asiakkaan harkinnan mukaisesti 

lisätä tilaukseen kahvitarjoilut ja lounas. 

 


