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Kuluttajansuoja paranee… 

Kiinteistönvälitysalan osaamisvaatimukset kasvavat   

 

Kiinteistönvälittäjien pätevyysvaatimukset kiristyvät vuoden alusta. Tähänkin asti  

vain kiinteistönvälittäjäkokeen suorittanut henkilö on saanut käyttää nimikettä 

kiinteistönvälittäjä (LKV) tai välitysliike lyhennettä LKV.  Jatkossa  välitysliikkeen 

vastaavan hoitajan on huolehdittava siitäkin, että liikkeen palveluksessa ja sen 

jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään 

puolella on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys. Myös muilla 

välitystehtäviä suorittavilla liikkeen palkkalistalla olevilla henkilöillä on oltava 

tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito. 

Laki tuli voimaan jo 1.5.2013, mutta siirtymäaikaa oli vuoden 2015 loppuun asti. Uusi säädös 

pätevyysvaatimuksesta astuu voimaan vasta 1.1.2016.   Siihen asti  LKV-pätevyys on ollut pakollisena 

edellytyksenä ainoastaan kiinteistönvälitysliikkeen tai sen toimipisteen vastaavalle hoitajalle.  Muutos on 

tosiasiallisesti hyvin merkittävä ja alihankintarönsyjä karsiva.  Sillä on vaikutuksia itse lailliseen 

välitystoimintaan yritysten kussakin toimipisteessä ja siten kuluttajan suojaan, mutta erityisesti myös 

verotukseen.  LKV-henkilöstön on oltava välitysliikkeen palveluksessa ja sen palkkalistalla. Laissa ja 

käytännössä ollut porsaanreikä kiinteistönvälityksen harjoittamisesta toisen yrityksen välikätenä saadaan 

näin korjattua ja kuluttajan suoja aiempaa paremmalle tasolle. Luvanvaraisen LKV-toiminnanharjoittamisen  

ammattimainen ote ja lainmukaisuuden kunnioittamisen taso tulee nousemaan, kun toimeksiantoja eivät 

vastaanota ja hoida enää muut kuin nimenomaisen pätevyyskokeen suorittaneet henkilöt.   

Lain voimaan tulosta alkaen ja ainakin lyhyellä tähtäimellä säädös vähentää luvanvaraisella alalla toimivien 

kiinteistövälittäjien määrää. Markkinointinimikkeiden ja kotisivujen informaation perustella voi helposti 

todeta ,että joillain välitystä suorittavilla yrityksillä vähimmäisvaatimus palkkalistalla olevan LKV-

henkilöstön määrästä ei täyty.  Lailliset edellytykset rekisteröitymiselle julkiseen kiinteistönvälittäjien 

rekisteriin eivät näin ollen enää täyty. Kiinteistönvälitysalan henkilöstömäärä olikin korkeimmillaan vuonna 

2010, jolloin se nousi lähes 4900:aan. Sen jälkeen määrä on laskenut vuosi vuodelta. Vuonna 2014 määrä 

ylsi enää vajaaseen 4200 henkilöön.  Vaikka alan liikevaihto lähti alkupuoliskolla 2015 selvään kasvuun, on 

alan yritysten suhtautuminen rekrytointiin ollut pätevyysvaatimuksenkin aiheuttaman normin takia hyvin 

varovaista.  Kiinteistönvälitysalan henkilöstömäärä oli kesäkuussa 2015 keskimäärin noin 4150 henkilöä. 

 

 



Kauppamäärät kasvaneet 

Kiinteistönvälitysmarkkinoilla suhdannekäänne on tapahtunut. Kiinteistönvälitysalan kokonaisliikevaihto on 

vuoden 2015 alkupuoliskolla kääntynyt 7,8 prosentin nousuun edellisvuoteen verrattuna.    Viime vuonna 

alan kokonaisliikevaihto laski -4,2 prosenttia ja vuonna 2013:kin  vajaat  -10 prosenttia edellisvuoteen 

verrattuna.  Alkuvuonna 2015 ala kerrytti liikevaihtoa yhteensä 252 miljoonaa euroa. Tulos on parempi kuin 

alkuvuonna 2014 tai 2013.  

Maa- ja metsätalousmaan tilastohinta kääntyi alkuvuoden 2015 aikana Keski-Pohjanmaalla selvään laskuun. 

Myyntikohteita on ollut kysyntään nähden paljon. Alkuvuonna metsän mediaanihinta oli 1940 €/ha eli 23 % 

pudotus edellisvuoden 2521 €/ha olleeseen ja trendistä poikenneeseen tasoon. Pellon alkuvuoden 

mediaanihinta oli  5571 €/ha ja siinä pudotusta vuoden 2014  7500 €/ha hinnasta jo 26 %. Maatalouden 

vaikea tilanne on alkanut näkyä yhä selvemmin myös pellon hinnassa ja kysynnässä.  Maa- ja 

metsätalousmaiden kiinteistöluovutuksia tehtiin alkuvuonna K-P:lla yhteensä 192 kpl kauppa-arvoltaan 8,56 

milj. € eli keskikauppa noin 45000 €.  

Asuinrakennuspaikkojen luovutuksia oli K-P:lla alkuvuonna 287 kpl ja kauppa-arvo 29,53 milj € eli 

keskikauppa noin 103.000 €.  Asuinpientalokiinteistöjen asemakaava-alueen keskihinnat ovat K-P:lla 

nousseet  165.000 € tasolle, mikä on selvästi Itä- ja Pohjois-Suomea korkeampi taso.   Rivitaloasuntojen 

kauppamäärät ovat entisen Vaasan läänin alueella palautuneet 10 vuotta sitten olleelle tasolle kun muualla 

maassa on tapahtunut selvää taantumista.  Keskimääräinen rivitaloasunnon neliöhinta  on ollut 1774 €/m2.  

Artikkelin kirjoittaja on LKV ja  Suomen Kiinteistönvälittäjien Liiton tilastovaliokunnan jäsen, jonka tehtäviin 

kuuluu seurata  oto  entisen Vaasan läänin alueen asunto- ja kiinteistömarkkinoita. 

 



 
        Kuva 1 Alkuvuoden metsämaan  mediaanihinnat maakunnittain.   K-P palasi 2000 €/ha  

        tasolle. 

 



 

  
    Kuva   Asemakaava-alueen omakotitalojen mediaanihinta on K-P:lla 165.000 €:n tasoa ja  

    selvästi korkeampi kuin monessa Itä- ja Pohjois- Suomen maakunnassa. 



 
       Kuva 3.   Kiinteistönluovutusten vuotuinen kokonaismäärä on laskenut 10-vuoden takaisesta  

                       noin 20.000 kpl:lla  ollen v. 2014   70684 kpl. 

 

 

 

  

 


