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Koulutuksen sisältö 

 

Lähtölaukauspäivä  
   

Esittäytyminen 

Kiinteistönvälitys ammattina ja tutkinnon perusteiden mukaan 

Tutkinnon suorittaminen 

Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet 

Verkko-oppimisen esittely 

 

Pakollisten tutkinnon osien Kiinteistönvälitysalalla toimiminen sekä Käytetyn asunnon ja asuinkiinteistön 

myyntitoimeksiantojen hoitaminen koulutus 

1. Verkko-opiskelujakso   

 
Hyvä välitystapa ja alan eettiset säännöt     

Kiinteistönvälitystä koskeva lainsäädäntö  

Kiinteistönvälitystoiminnan harjoittamisen edellytykset 

1. Lähijakso   
 

Käytän lakikirjaa tehokkaasti 

Yhteenveto verkko-opiskelun aiheista ja oppimistehtävistä 

Kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen 
 

• välityspalvelujen markkinointi 

• toimeksiantosopimuksen tekeminen 

• välityspalkkio 

• kiinteistönvälittäjän vastuu kaupan osapuolille 

• tiedonanto- ja selonottovelvollisuus 
 
Asunto-osakeyhtiölaki 

• osakkeen tuottama hallintaoikeus 

• vastikkeen maksamisvelvollisuus 

• osakkeen lunastaminen 

• kunnossapitovastuu ja muutostyöt 
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Tasekirjan tulkinta asunto-osakeyhtiössä 

• toimintakertomus 

• tuloslaskelman ja taseen analysointi 

• liitetiedot 

• erillislaskelmat 
 

Perhe- ja perintöoikeus, oikeustoimilaki – kuka on myyjä? 

• oikeustoimilaki 

• laki holhoustoimesta     

• avioliittolaki 

• perintökaari 

 

2. Lähijakso   
 

Asiakashankintatyö, hankintakäynti ja toimeksiannosta neuvotteleminen  

• asiakassuhteiden luominen ja ylläpito 

• asiakastilanteeseen valmistautuminen 

• asiakaskäynnin toteuttaminen 

• asiakaskäynnin jälkihoito 

• toimeksiannosta neuvotteleminen 
 

Kohteen markkinointi ja myyntityö 

• markkinointisuunnittelu ja kohteen markkinointi 

• yleis- ja yksityisesittelyt 

• myyntityön hallinta 

• tarjousmenettely käytännön työssä 

• kaupanteko ja jälkihoito 
 

Kaavoitus ja kiinteistönmuodostaminen rakentamisen ja kiinteistönkaupan perustana   

• maankäyttö- ja rakennuslaki 

• kaavajärjestelmä 

• rakentaminen 

• kiinteistötoimituksista yleensä 

• lohkominen 
 

Maakaari ja maanvuokralaki  

• maakaaren systematiikka 

• kiinteistökaupan yleiset periaatteet 

• kirjaamisasiat 

• erityisoikeudet ja kiinnitykset 

• maanvuokralain systematiikka 

• vuokraoikeuden luovutus 
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Asunto-osakkeen kauppa    

• kaupan kohde - mitä myydään? 

• kauppaneuvottelut 

• ostotarjous 

• kauppakirja 

• kaupanteon jälkeen 

• viivästykset 

• virhetilanteet 
      

3. Lähijakso   
 

Kiinteistönkauppa 

• kaupan kohde - mitä myydään? 

• kauppaneuvottelut 

• kauppakirja 

• kunnan etuosto-oikeus viivästykset  

• virhetilanteet    
                           

Kirjaamisasiat 

• lainhuudatus 

• erityisen oikeuden kirjaaminen 

• kiinteistöpanttioikeus 
 

Välittäjän vastuu veroneuvonnasta – mitä välittäjän pitää tietää verotuksesta 

• tuloverolaki 

• varainsiirtoverolaki 

• perintö- ja lahjaverolaki 

• kiinteistövero 

• arvonlisävero 
 

Reklamaation hoitaminen  

 

Valinnaisten tutkinnon osien koulutus (valitaan kaksi alla olevista) 

4. Lähijakso Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen arviointi  

5. Lähijakso Rakennustekniikkaan ja kuntoa koskeviin selvityksiin perehtyminen  

tai Uudiskohteen myyntitoimeksiannon hoitaminen  

tai Asuinhuoneiston vuokraustoimeksiannon hoitaminen 

 

           

Muutokset mahdollisia 


