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Koulutuksen sisältö:

Verkkojakso 1: 8.8.–14.8.2018
Minustako kiinteistönvälittäjä? -webinaarin tallenne, kesto 
n. 3 tuntia.

Kiinteistönvälitysalan toimintaympäristö, myynti- ja neu-

vottelutaidot, asiakaspalvelu. Ongelmanratkaisutehtäviä.

1. lähiopetusjakso: 15.–17.8.2018
• orientoituminen opiskeluun
• lakikirjan käyttöopastus
• perhe- ja perintöoikeus
• kaavoitus, rakentaminen ja kiinteistön muodostaminen
• kiinteistönkauppa
• asunto-osakeyhtiön erityiskysymyksiä

Etäopiskelujakso 18.8.–2.9.

Verkkojakso 2: 3.–10.9.2018
Kiinteistönvälitysliikkeitä ja kiinteistönvälittäjän työtä säädel-
lään lainsäädännössä. Lait ja asetukset sekä Hyvän välitystavan 
ohje -asettavat toiminnalle tärkeän viitekehyksen, jonka jokai-
nen kiinteistönvälittäjä ja välitystyötä tekevän tulisi ottaa työs-
sään huomioon.

2. lähiopetusjakso: 19.–20.9.2018
• asunto-osakkeen kauppa
• kiinteistönvälitystoiminta
• kiinteistönvälitystoiminnan harjoittaminen
• kiinteistönvälitystehtävien suorittaminen
• kiinteistöarviointi

Etäopiskelujakso 21.9.–21.10.

3. lähiopetusjakso: 24.–25.10.2018
• verotus
• huoneenvuokraus
• kertaus

Tenttiin valmistautuminen 26.10.–8.11.
Tentti: 9.11.2018

Tavoite
Koulutuksen tavoite on antaa perusvalmiudet kiinteistönvälitys-
tehtävien hoitamiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on 
valmiudet toimia kiinteistöedustajana kiinteistönvälitysliikkees-
sä. Koulutus tukee myös opiskelijan omaehtoista valmistautumis-
ta Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan järjestämään kiin-
teistönvälittäjäkokeeseen (LKV-pätevyys).

KED® -koulutus soveltuu Kiinteistönvälitysalan ammattitut-
kinnon osatutkintojen (Kiinteistönvälitysalalla toimiminen se-
kä Käytetyn asunnon ja asuinkiinteistön myyntitoimeksiantojen 
hoitaminen) valmistavaksi koulutukseksi. Osatutkinnon suorit-
tavalla voidaan valtion tukea myöntää enemmän kuin normaa-
lissa KED-koulutuksessa. Edellyttää näyttöihin osallistumista ja 
alan työpaikkaa. Kysy lisää katri.janhonen@kiinko.fi.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu alalle aikoville tai alalla vasta vähän ai-
kaa toimineille. Mitä vähäisempi kokemus on alan tehtävistä, sitä 
suurempi merkitys on omaehtoisella opiskelulla. Koulutus sopii 
hyvin myös alalla pitempään toimineille, jotka haluavat päivit-
tää tietonsa ajan tasalle. Sopii myös valmennukseksi LKV-koet-
ta varten.

Hinta
Koulutus on valtion tukemaa ammatillista lisäkoulutusta, jossa 
opiskelijamaksun suuruus on 1 205 euroa. Hintaan sisältyy ope-
tus, sähköinen luentomateriaali sekä kahvitarjoilu. Valtion tuke-
mana koulutus on arvonlisäverotonta. Tuettuja paikkoja on ra-
joitetusti.

Muutokset mahdollisia.

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

Peruutusehdot: Lähetämme koulutukseen valituille vahvistuksen sähköpostitse hakuajan päätyttyä. Mahdollinen peruutus tulee tehdä sähköpostiviestillä 
vahvistuksessa mainittuun päivämäärään mennessä koulutuksen yhteyshenkilölle. Myöhemmistä peruutuksista veloitamme järjestelykuluina 50 % koulutuksen 
opiskelijamaksusta. Mikäli henkilö jää saapumatta tilaisuuteen ilmoittamatta peruutuksesta, veloitamme opiskelijamaksun kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelu 
keskeytyy sen alettua, opiskelijamaksua ei palauteta. Myönnetty osallistumisoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle.

Mikäli henkilö opiskelee läsnä olevana jo muussa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (RahL 1705/2009) määrittelemässä koulutuksessa (sisältää mm. lu-
kiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen), ei ammatilliseen lisäkoulutukseen voi saada samanaikaisesti valtion tukea. Kysy koulutuksen hintatiedot lisätie-
toja antavalta henkilöltä.


