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Kiinteistöarvioinnin koulutusohjelma

Uudistettu Kiinteistöarvioinnin koulutusohjelma on modulaarinen kokonaisuus, josta voit valita itsellesi relevantit sisällöt. Voit keskittyä esimerkiksi toimitilakiinteistöjen arvioinnin osaamisen vahvistamiseen tai auktorisointikokeeseen valmistautumiseen.
Sisältö
Koulutuksessa käydään systemaattisesti läpi hyvä kiinteistöarviointitapa ja alan keskeinen käsitteistö. Koulutuksen aikana perehdyt saatavilla olevaan markkinainformaatioon
ja sen käyttöön, arviointimenetelmiin sekä erityyppisten kohteiden arvioinnin lähtökohtiin ja periaatteisiin. Sisällöt jakautuvat kiinteistöarvioinnin yleiseen teoriaan ja hyvään
kiinteistöarviointitapaan, asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointiin, toimitilakiinteistöjen
arviointiin sekä maa- ja metsätalouskiinteistöjen arviointiin. Teoria viedään käytäntöön
monipuolisten arviointiharjoitusten myötä ja tämä tukee valmistautumista auktorisointikokeisiin.
Aikataulu
25.-27.1.2022 Moduuli 1: Hyvä kiinteistöarviointitapa ja
kiinteistöarvioinnin perusteet
Founding Partner CEO Seppo Koponen, GEM Property Oy
Maaoikeusinsinööri Sakari Haulos, Itä-Uudenmaan käräjäoikeus
Maa- ja metsätalouskiinteistöjen arviointi
Johtava asiantuntija Esa Ärölä, Maanmittauslaitos
Lehtori, metsätalous Risto Viitala, Hämeen ammattikorkeakoulu
10.-11.2.2022 Moduuli 2: Asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointi
Partneri Jukka Laurila, Kiinteistötoimisto Jukka Laurila Oy LKV
9.-10.3.2022 Moduuli 3: Toimitilakiinteistöjen arviointi
Head of Valuation Heikki Kangas, Newsec
Valuation Advisor Alex Ventin, Newsec
30.-31.3.2022 Moduuli 4: Auktorisointikokeeseen valmistautuminen
Partneri Jukka Laurila, Kiinteistötoimisto Jukka Laurila Oy LKV
Valuation Advisor Alex Ventin, Newsec
Sijoittautumispalveluiden johtaja Ari Räsänen, Linnan Kehitys Oy
Viimeisen moduulin ensimmäinen päivä keskittyy asuntojen ja asuinkiinteistöjen arviointiin ja toinen päivä toimitilakiinteistöjen arviointiin. Toisen koulutuspäivistä voi
halutessaan vaihtaa kevään 2022 Kiinteistöarvioinnin asiantuntijaseminaariin.

Uudistunut
Kiinteistöarvioinnin
koulutusohjelma

Kohderyhmä
Koulutusohjelma on suunnattu kaikille kiinteistöarvioijille sekä arviointeja tekeville asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää kiinteistöarvioinnin osaamistaan. Koulutuksesta hyötyvät pankeissa, vakuutusyhtiöissä, teollisuuden ja kaupan yrityksissä kuin myös kunnissa ja valtionhallinnossakin työskentelevät.
Osallistujalla ei tarvitse olla käytännön kokemusta kiinteistöarvioinneista.
Hinta
Koulutusohjelman hinta riippuu suoritettavasta laajuudesta. Ensimmäiseen moduuliin sisältyy kolme koulutuspäivää, muiden moduulien kesto on kaksi koulutuspäivää.
• koko koulutusohjelma 4 moduulin laajuisena: 2800 euroa + alv 24%
• koulutusohjelma 3 moduulin laajuisena: 2100 euroa + alv 24%
• koulutusohjelma 2 moduulin laajuisena: 1400 euroa + alv 24%
Kiinteistöarvioinnin asiantuntijaseminaari 2022 - Property Valuation Day 2022
Kaikki koulutusohjelmaan koko neljän moduulin laajuudessa osallistuvat kutsutaan kevään 2022 Kiinteistöarvioinnin asiantuntijaseminaariin veloituksetta, osana
koulutusohjelmaa. Property Valuation Day -nimelläkin tunnetussa vuosittaisessa
tapahtumassa käsitellään kiinteistöarvioinnin ajankohtaisia erityiskysymyksiä ja
perehdytään kiinteistöjen arvon määritykseen vaikuttaviin trendeihin ja ilmiöihin.
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Kiinteistöalan Koulutuskeskus,
Malmin asematie 6, 00700 Helsinki
puh. (09) 3509 290, www.kiinko.ﬁ

