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Keskiviikko 26.9.

12.55–13.00 Tervetuloa!

Liiketoimintajohtaja Eeva Säynäjoki,  

Kiinko 

Koulutuspäällikkö Esa Heikkinen,  

Kiinko 

AJANKOHTAISTA LAINSÄÄDÄNTÖÄ

13.00–13.50 Sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK) 

astuu voimaan 1.1.2019 

• miten vaikuttaa välittäjän työhön

• milloin paperiset osakekirjat häviävät 

kokonaan

• miten toimitaan siirtymäaikana

• miten panttaukset tehdään

Senior Councel Tapio Nevala,  

Properta Asianajotoimisto Oy 

14.00–14.45 Kolme asiaa, jotka jokaisen välitysalalla 

toimivan tulee tietää tietosuoja-asetuksesta 

• tietosuojadokumentaatio

• yksilön oikeudet

• tilivelvollisuus

Associate Karoliina Kallasvuo, Bird & Bird 

14.45–15.15 Kahvitarjoilu 

TALOUSNÄKYMÄT JA RAKENTAMISEN SUHDANNE 

15.15–16.00 Suomen näkymät kirkkaina – kauanko 

kestää?

• talouskasvu 

• yksityistalouksien velanotto ja riskit

• korkokehitys

• vakuusongelma

Pääekonomisti Aki Kangasharju,  

Nordea Bank AB 

16.00–16.30 Kuinka kauan rakentamisen hyvä vire  

jatkuu? 

• yleistä asuntomarkkinoista

• rakentamisen alueelliset suhdannenäkymät

• rakentamisen määrä ja kehitys eri osa-alueilla

Johtava asiantuntija, toimitusjohtaja, DI,  

Markku Riihimäki, Forecon Oy

ASUNTO-OSAKKEEN TOIMEKSIANNON  
HOITAMISEN  ERITYISTILANTEITA 

17.10–18.10 Välittäjän velvollisuudet asunto-osakkeiden 

kaupassa- tyypillisimmät virheet oikeuskäy-

tännön valossa 

• välitysliikkeen selonotto- ja 

tiedonantovelvollisuus pinta-alatietojen osalta

• välitysliikkeen selonottovelvollisuuden laajuus 

taloyhtiön rakennusten kuntoon liittyvien 

seikkojen ja tulevien remonttien osalta

Osakas, varatuomari, OTM Kia Köhler,  

Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy

18.15–18.45 AVI:n ajankohtaiset

• uusi ohjeistus välitysliikkeiden harjoittamasta 

markkinoinnista

• viimeaikaista ratkaisukäytäntöä

Ylitarkastaja Vilppu Elovaara, Etelä-Suomen 

aluehallintovirasto 

–18.45 Päätös

17.00 Laiva lähtee Tukholmaan

20.00 A´ la carte -illallinen
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Torstai 27.9.

07.00–09.30 Meriaamiainen, Buffet Serenade

09.30  Laiva saapuu Tukholmaan

09.30–13.00 Ostosvapaa 

UUDEN ASUNNON KAUPAN ERITYISTILANTEET

13.00–14.10 Rakentamisvaiheen asunnon 

siirtosopimuskaupat 

• lainsäädäntö 

• maksuvastuiden siirto & rakennusliikkeen 

suostumus 

• välimyyjän vastuu & riskit: kuluttaja vs. 

elinkeinoharjoittaja

• asuntokaupan yhtiölainaosuudet

  Uudistuotannon asuntokauppalain 

mukaisen virhevastuun määräajat 

• virheilmoitukset 

• 3 vuoden vanhentumisaika 

• 10 vuoden vastuu ja sen laskeminen 

Asiamies, varatuomari Juha Terho,  

Talonrakennusteollisuus ry 

14.10–14.30 Kahvitarjoilu

14.30–15.00 Yhtiöjärjestyksen käyttö kaupanteon 

välineenä uuden asunnon kaupassa - 

tähtäimessä asuntosijoittajat  

• pääomavastikkeiden tuloutusmääräys

• yhtiölainavastuiden jakautumisesta 

määrääminen

• onko lakisääteisestä kunnossapitovastuusta 

poikkeaminen osakkeenomistajien 

yhdenvertaista kohtelua?

Asiamies, varatuomari Juha Terho

KIINTEISTÖKAUPAN ERITYISTILANTEET  

15.00–15.55 Kiinteistökaupan sudenkuopat välittäjän 

kannalta oikeuskäytännön valossa 

• Korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä 

vallintavirheestä: kaavarungon 

virkistysaluevaraus (KKO 2015:72); 

rakennuslupa ja vahingonkorvausvaatimuksen 

vanhentuminen (KKO 2012:75)

• Hovioikeuden ratkaisukäytäntöä 

välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta: 

rakennuslupa-asiakirjat ja sähköasennusten 

luvanmukaisuuden selvittäminen (Turun HO 

15.9.2017)

• Välitysliikkeen selonottovelvollisuus kiinteistön 

kuntoon liittyvien seikkojen osalta (mm. Itä-

Suomen HO 29.5.2012)

Osakas, varatuomari, OTM Kia Köhler, Laki-

asiaintoimisto Palo & Co Oy

16.05–16.25 Reklamaatio ja vaatimusten vanhentuminen 

oikeuskäytännön valossa 

• Korkeimman oikeuden ratkaisukäytäntöä 

reklamaatiosta kiinteistön kaupassa: 

purkuvaatimuksen vanhentuminen (KKO 

2018:38); velan vanhentumisen katkaiseminen 

(KKO 2018:11)

• Hovioikeuden ratkaisukäytäntöä 

välitysliikkeeseen kohdistetun 

vahingonkorvausvaatimuksen 

vanhentumisesta (Itä-Suomen HO 7.3.2018)

16.25–17.15 Kiinteistökaupan erityistilanteita  

• vastuunrajoituslausekkeet

• pesänselvittäjän ja pesänjakajan 

myyntivaltuudet

• holhoustoimilain edellyttämät luvat

Osakas, varatuomari, OTM Kia Köhler

LIIKETOIMINNAN JA MARKKINOINNIN  
KEHITYSSUUNTIA

17.25–18.10 Digitalisaation tuottama lisäarvo  

• joukosta erottuminen

• datan hallinta, työkalut

• digitaalisesti hoidettu asiakasviestintä 

  Välittäjien uudet työkalut – millä kanavalla 

ja miten kannattaa olla esillä?

• välittäjien brändäys 

• facebook kohdemarkkinoinnin välineenä

• chat-palvelut

• mobiilin merkitys

Tuotepäällikkö Anna Leinonen, Sanoma Digital 

18.10 Tilaisuuden päätös 

16.45 Laiva lähtee Helsinkiin

20.00    Buffet-illallinen, Buffet Serenade 

 

Perjantai 28.9.

07.00–10.00 Meriaamiainen, Buffet Serenade

09.55 Laiva saapuu Helsinkiin

Huom!  Ajat ovat paikallista aikaa

Muutokset mahdollisia.
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Kiinko on kiinteistöalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja tulevien  
ammattilaisten osaamista. Muutamme tiedon taidoksi ja toiminnaksi.

Tutustu koulutuksiin ja seminaareihin  www.kiinko.fi

Osoitelähde: Kiinko-rekisteri, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Malmin asematie 6, 00700 Helsinki | Päivitä osoitteesi: asiakaspalvelu@kiinko.fi

Kohtaamis- ja keskustelufoorumi
Kiinteistönvälityspäivät toimii vuosittaisena alan ammat-

tilaisten kohtaamis- ja keskustelufoorumina tuoden 

esil le ajankohtaisia kiinteistönvälityksen liiketoiminnan 

sekä asunto- ja kiinteistönkaupan juridisia kysymyksiä. 

Seminaari selvit tää kiinteistönvälityksen toimintaympä-

ristön muutosta ja näiden muutosten vaikutuksia alan 

palvelujen kehittä miseen. Seminaari edistää hyvää kiin-

teistönvälitystapaa. 

Kohderyhmä
Kiinteistönvälityspäivät on suunniteltu kiinteistönvälittä-

jille, asunto- ja kiinteistönkaupan ja asuntorahoituksen 

asiantuntijoille, kiinteistöalan lakimie hille ja asianajajille, 

kuluttaja- ja valvontaviranomaisille sekä muille asumi-

sen asiantuntijoille. 

Hinta
810 €. 

Kahden päivän ohjelmaan sisältyy luennot, sähköinen 

aineisto, matka kahden hengen hytissä (A-luokassa) ja 

ohjelmaan merkityt tarjoilut. Yhden hengen hytin lisä-

maksu 65 €. Osallistumismaksuun ei lisätä arvonlisä-

veroa.

HUOM! Laivayhtiöiden matkustajaluettelovaatimusten 

vuoksi tarvitsemme osallistujilta tiedon syntymäajasta. 

Syntymäaika merkitään ilmoittautumislomakkeeseen. 

Ilmoitathan myös hyttitoiveesi. Mahdollinen peruu-

tus tulee tehdä sähköpostiviestillä viimeistään 23.8.2018 

koulutuksen yhteyshenkilölle. Osallistumismaksu lasku-

tetaan heti kun toteutus on vahvistettu ja viimeinen ve-

loitukseton peruutusajankohta on ohitettu. Esteen sat-

tuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö 

samasta organisaatiosta.


