
Tervetuloa Turun AMK:lle
kuulemaan ajankohtaista 
tietoa kiinteistönvälityksestä

Kiinteistön-
välityspäivä



Kipinää 
kiinteistönvälitykseen
Menestyksellinen toiminta kiinteistönvälitysalan vaativassa
asiakaspalvelutehtävissä edellyttää laaja-alaista osaamista
ja uusien näkökohtien pohtimista. Kiinteistönvälityksen päivän
aikana tuodaan esille välittäjän työssä tärkeitä ajankohtais-
asioita sekä monipuolista näkökulmaa kiinteistönvälitykseen.
Päivä mahdollistaa myös verkostoitumisen: tapahtumassa
kohtaavat kiinteistönvälitysalan ammattilaiset, alaa 
opiskelevat sekä ammattikorkeakoulun asiantuntijat. 

Aika
Tiistai 21.03.2017 klo 13 – 16

Paikka
Auditorio Monitori
Turun ammattikorkeakoulu, 
Sepänkatu 1, Turku

Lisätiedot
Asiakkuusvastaava Sinikka Leino, 
p. 050 5985 822, 
sinikka.leino@turkuamk.fi

Ohjelma

13.00  Suomen kiinteistönvälitysalan nykytilanne ja 
  lähiajan näkymät
  Jukka Malila toimitusjohtaja, 
  Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL)
13.30  Kiinteistönvälitysalan opiskelu Turun AMK:ssa
  Marjo Kumpula, koulutus- ja tutkimuspäällikkö
13.45  Katsaus suomalaiseen asumiseen 1900-luvulta 
  nykypäivään
  Ulla Seppälä-Kavén,  lehtori muotoilun koulutus
14.10 Kahvia ja verkostoitumista
14.30  Kodinvaihto kiinteistönvälittäjän silmin
  Terhi Loikkanen LKV, YKV, kouluttaja,   
  Asuntokaupan koulutus Oy
15.00  Näkökulmia asuinkiinteistöjen arvonmääritykseen,  
  paneeli ja panelistien puheenvuorot (´a 10 min)
  • Jukka Rantala, lehtori LKV, LAV, ITS, AIT,
    Turun ammattikorkeakoulu
  • Juuso Kallio, toiminnanjohtaja 
    Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi
  • Arto Helminen, kehitysjohtaja LKV, YKV, 
    AKA-kiinteistöarvioija,
    OP-Kiinteistökeskus
16.00  Tilaisuuden yhteenveto ja päätös

Hinta
100,00 € + alv 24 % 24,00 €, kokonaishinta 124,00 €

Ilmoittautumiset
17.03.2017 mennessä oheisen linkin kautta:

www.lyyti.fi/preview/Kiinteistovalityspaiva_2282

Tiesitkö, että koulutus on 
verovähennyskelpoista?
Työnantaja voi saada työntekijän koulutukseen käyttämästä
ajasta verovähennyksen. Verovähennys koskee kolmea 
koulutuspäivää vuodessa työntekijää kohti, ja sen määrä 
on 50 % koulutuspäivien keskimääräisestä palkka-
kustannuksesta. Vähennyksen saaminen edellyttää 
oikein laadittua koulutussuunnitelmaa. 

Kysy meiltä lisätietoa:
• Sinikka Leino, asiakkuusvastaava
	 p.	050	5985	822,	sinikka.leino@turkuamk.fi

Lisätiedot:  
turkuamk.fi/yrityspalvelut

#ExcellenceInAction Turku University of Applied Sciences is an inspiring 
community of 10,000 members – an innovative and multidisciplinary  
higher education institution, which creates international competitiveness 
and well-being for Southwest Finland. Our graduates are practice-oriented 
professionals with top competencies. 
#Innopeda is a learning method developed at TUAS. It is based on  
experimenting, sharing know-how, and combining different approaches.   
With Innopeda we successfully connect teaching, research and development 
activities, internationality, and co-operation with working life.


