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VÄLITYSLIIKKEIDEN HARJOITTAMA MARKKINOINTI
Alla on käsitelty lainsäädännön asettamia edellytyksiä välitysliikkeiden harjoittamalle
markkinoinnille. Tämän kirjeen sisällön vastainen markkinointi on hyvän välitystavan
vastaista. Aluehallintovirasto voi tarvittaessa ryhtyä valvontatoimenpiteisiin
hallinnollisen seuraamuksen (yleensä varoitus) määräämiseksi hyvän välitystavan
vastaisen markkinoinnin johdosta.

Välityskohteiden hinnan ilmoittaminen välityskohteiden markkinoinnissa
Välitysliikkeen tulee välityskohteita markkinoidessaan mainita asuntojen
markkinoinnissa annettavista tiedoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(15.2.2001/130) määritellyt vähimmäistiedot kohteesta. Myytävää asuinkohdetta
koskevassa ilmoituksessa välitysliikkeen on mainittava kohteen myyntihinta sekä
velaton hinta, mikäli se poikkeaa myyntihinnasta. Vuokralle tarjottavaa asuntoa
koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi vuokra sekä mahdollinen ennakkovuokra
ja vakuus.
(Ks. valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista,
15.2.2001/130 ja kuluttajansuojalaki, 20.1.1978/38, 2 luku)

Pinta-alatietojen ilmoittaminen välityskohteiden markkinoinnissa
Asumiskäyttöön myytävästä rakennuksesta ja huoneistosta on ilmoituksessa
mainittava asuintilojen pinta-ala. Pelkän kokonaispinta-alan ilmoittaminen ei ole
riittävää. Myytävää asuntoa koskevassa esitteessä on mainittava asunnosta pintaala eriteltyinä asuintiloihin ja muihin tiloihin.
Asuintilojen ja muiden tilojen käsitteitä ei ole määritelty lainsäädännössä. Kyseiset
pinta-alan käsitteet on kuitenkin määritelty ohjeellisesti SFS 5139 -standardissa, jota
julkaistaan esimerkiksi RT-korttina 12-11055. Kyseisen standardin mukaan
asuintiloja ovat asumisen toimintoihin RakMK G1:n mukaan tarvittavat tilat. Mikäli
on epäselvää, tulisiko jokin osa pinta-alasta merkitä asuinpinta-alaan tai muuhun
pinta-alaan, on aina varmempi vaihtoehto merkitä ko. pinta-ala muuhun pinta-alaan
kuin asuinpinta-alaan kuuluvaksi.
Mikäli tarkkoja tietoja rakennuksen tai huoneiston pinta-aloista ei ole lainkaan
saatavilla, tulee välitysliikkeen suositella myyjää tilaamaan tarkistusmittaus.
Välitysliike voi teettää mittauksen myös omaan lukuunsa, jotta se saa luotettavat
tiedot pinta-aloista.
Jos pinta-aloja ei ole tarkistusmitattu, tulee välitysliikkeen kertoa markkinoinnissaan
myös se, mihin ilmoitetut pinta-alatiedot perustuvat, koska ne saattavat poiketa
olennaisestikin todellisista pinta-aloista.
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(Ks. valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista,
15.2.2001/130)

Välityspalvelun hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa
Välityspalvelun hinta on ilmoitettava selkeällä, yksiselitteisellä ja kuluttajan kannalta
helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla. Välitysliikkeen verkkosivuilla tulee
olla tiedot välityspalvelun hinnasta. Palvelun hinta on ilmoitettava kokonaishintana,
jonka tulee sisältää myös arvonlisäveron osuus. Hintaa ei saa ilmoittaa osina niin,
että asiakkaan pitää itse laskea yhteen lopullinen myyntihinta. Välityspalvelun
markkinoinnissa tulee ilmoittaa myös palkkion laskentaperuste, eli se lasketaanko
esimerkiksi prosentteina määritelty välityspalkkio kauppahinnasta vai velattomasta
kauppahinnasta.
Seuraavat arvonlisäveron sisältävät hinnanilmoittamisen esimerkit täyttävät
hinnanilmoittamisvelvollisuuden:
-

välityspalkkio X % velattomasta kauppahinnasta

-

välityspalkkio X % kauppahinnasta, sis. alv. 24 %

-

välityspalkkio X % velattomasta kauppahinnasta, sis. alv. 24 %

-

välityspalkkio X % velattomasta kauppahinnasta, vähimmäispalkkio X €

-

vuokranvälityspalkkio X % kuukauden vuokraa vastaavasta summasta

-

väl.palk. X kk:n vuokra

Seuraavat esimerkki-ilmaisut eivät yksin täytä hinnanilmoittamisvelvollisuutta:
-

palkkio alkaen X €

-

palkkio X %

-

palkkio X % velattomasta kauppahinnasta + alv 24 %

-

kysy tarjoustamme

-

välityspalkkio sopimuksen mukaan

-

vuokranvälityspalkkio X kk + alv 24 %

(Ks. kuluttajansuojalaki, 20.1.1978/38, 2 luku; asetus kulutushyödykkeen hinnan
ilmoittamisesta markkinoinnissa 11.7.2013/553)

Ostajat valmiina -ilmoittelu
On hyvän välitystavan vastaista antaa välitysliikkeen markkinoinnissa käsitys siitä,
että liikkeellä on ostaja valmiina tietyn tyyppisille kohteille, jos välitysliike tosiasiassa
pyrkii markkinoinnillaan saamaan itselleen uusia myyntitoimeksiantoja.
Aluehallintoviraston vakiintuneen valvontakäytännön mukaan ovat esimerkiksi
ilmaisut ”ostajat valmiina” ja ”asiakkaani etsii” hyvän välitystavan vastaisia
markkinointi-ilmaisuja, mikäli markkinoinnin taustalla ei ole todellisia kirjallisia
ostotoimeksiantoja ilmoituksissa kuvatun tyyppisille kohteille.
(Ks. HE laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
61/2000)

3 (5)

Referenssien ilmoittaminen, myyty-merkinnät ja muut vastaavat merkinnät
Välitysliike voi markkinoidessaan omaa toimintaansa kertoa toimintansa laajuudesta
ja myymistään kohteista. Liike voi tehdä luettelon myydyistä kohteista tai laittaa
ilmoitukseen vain myytyjä kohteita. Ilmoituksesta tulee tällöin ilmetä selkeästi, että
kohteet on myyty. Myytävänä olevat ja myydyt kohteet tulee aina pitää erillään
toisistaan markkinoinnissa. Välitettyä yksilöityä kohdetta voi käyttää liikkeen
palvelujen markkinoinnissa vain, mikäli liike on hankkinut tähän sekä kohteen
ostajan, että myyjän nimenomaisen suostumuksen. Liikkeen markkinoinnista tulee
ilmetä milloin kohteet on myyty (esim. viimeisen kahden kuukauden aikana myydyt).
Jo myytyjä kohteita koskevien ilmoitusten sijoittaminen myynnissä olevien kohteiden
joukkoon merkinnöin ”myyty” tai ”ostotarjous hyväksytty” taikka muin vastaavin
merkinnöin on pääsääntöisesti vastoin hyvää välitystapaa. Aluehallintoviraston
vakiintuneen valvontakäytännön mukaan ”myyty” tai ”ostotarjous hyväksytty” merkintää saa myytävien kohteiden joukkoon sijoitetussa ilmoituksessa käyttää vain
poikkeuksellisesti, mikäli perusteet kohteen markkinoinnille lakkaavat ilmoituksen
markkinointiviestimeen lähettämisen jälkeen (esimerkiksi ilmoitus on jätetty
sanomalehden toimitukseen) ja jo lähetetyn ilmoituksen poistaminen on mahdotonta
tai se aiheuttaa kohtuuttoman suuria kustannuksia. Aluehallintoviraston
vakiintuneen valvontakäytännön mukaan jo myytyjä kohteita koskevien ilmoituksien
sijoittaminen myynnissä olevien kohteiden joukkoon välitysliikkeen www-sivuilla on
aina vastoin hyvää välitystapaa.
(Ks. HE laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
61/2000; asuntokauppalaki 23.9.1994/843, 3 luku 1 §)

Välitysliikkeen toiminimen ja yhteystietojen ilmoittaminen
Sekä välityskohteita markkinoidessaan, että välityspalvelua markkinoidessaan
välitysliikkeen tulee ilmoittaa liikkeen kaupparekisteriin rekisteröity toiminimi tai
kaupparekisteriin ilmoitettu aputoiminimi. Välitysliike voi ilmoituksessaan näiden
lisäksi ilmoittaa myös yrityksen toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin (nk.
markkinointinimen).
Välitysliikkeen tulee nimen lisäksi ilmoittaa osoitteensa. Pelkkä välitysliikkeen wwwosoitteen ilmoittaminen ei täytä osoitteenilmoittamisvelvollisuutta, vaan
välitysliikkeen on ilmoitettava myös maantieteellinen osoitteensa. Osakeyhtiöiden
pitää ilmoittaa www-sivuillaan myös y-tunnuksensa.
(Ks. valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista,
15.2.2001/130; kuluttajansuojalaki, 20.1.1978/38, 2 luku; toiminimilaki 2.2.1979/128;
yritys- ja yhteisötietolaki 16.3.2001/244)

Energiatodistus markkinoinnissa
Myyntiä tai vuokrausta koskevassa julkisesti esille laitetussa ilmoituksessa tulee
mainita myytävää tai vuokrattavaa kohdetta koskeva energiatehokkuutta kuvaava
tunnus (A-G). Energiatehokkuutta kuvaavasta tunnuksesta tulee myynti- ja
vuokrausilmoituksessa ilmetä, jos kyseessä on vanhan, jo kumotun
energiatodistusta koskevan lain nojalla laaditun energiatodistuksen mukainen
tunnus. Tällöin ilmoituksessa tunnuksena käytetään todistuksessa olevaa kirjainta
lisättynä alaindeksillä 2007 (esim. C2007).

4 (5)

Mikäli myytävä tai vuokrattava rakennus, kiinteistö tai huoneisto pientalossa on
arvoltaan hyvin vähäinen (myyntihinta alle 50.000 euroa) taikka vuokra on pieni (alle
350 euroa kuukaudessa) tai kohdetta ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan
laatia niin kutsuttua kevennettyä menettelyä käyttäen, jolloin rakennukselle ei
määritellä energialuokkaa. Silloin myynti- ja vuokrausilmoituksessa käytetään
energiatehokkuutta kuvaavan tunnuksen sijasta tunnusta H. Tätä tunnusta ei saa
käyttää muissa tilanteissa, kuten energiatodistuksen puuttuessa.
Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai alle 50 m²
kokoisille rakennuksille.
Tieto energiatodistuksesta on ilmoitettava kaikessa asuntojen markkinoinnissa. Jos
rakennuksen omistaja ei halua hankkia energiatodistuslain edellyttämää
energiatodistusta, pitää aluehallintoviraston näkemyksen mukaan välitysliikkeen
kertoa sekä myyjälle että ostajalle, mikä merkitys sillä on, ettei kohteella ole
energiatodistusta. Välitysliikkeen pitää kyetä näyttämään asiakirjojen avulla
täyttäneensä tiedonantovelvollisuutensa. Kaikessa markkinoinnissa (mm.
asuntoesitteessä, internet- ja lehti-ilmoittelussa jne.) on mainittava, että kohteella ei
ole energiatodistusta, vaikka energiatodistuslain mukaan kohteella pitäisi olla
energiatodistus. Energiatodistusta koskeva tieto pitää olla selkeästi havaittavissa ja
ymmärrettävissä.
(Ks. laki rakennuksen energiatodistuksesta 18.1.2013/50)

Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Kaikkea välitysliikkeen ja sen edustajien sosiaalisessa mediassa (esim. Facebook
ja Twitter) harjoittamaa markkinointia koskevat samat säännöt kuin muutakin
välitysliikkeen palveluiden markkinointia ja kohteiden markkinointia. Ilmoitusalustan
mahdollisesti asettamat rajoitteet eivät ole hyväksyttävä syy jättää ilmoittamatta
osaa tiedoista, joiden ilmoittamiseen edellä mainitut säädökset velvoittavat.
Aluehallintovirastojen havaintojen mukaan välitysliikkeiden sosiaalisessa mediassa
harjoittamassa markkinoinnissa on toistuvasti esiintynyt puutteita mm.
välityskohteiden tietojen ilmoittamisessa sekä markkinoinnista vastaavan
välitysliikkeen toiminimen ilmoittamisessa markkinoinnin yhteydessä.

LISÄTIETOJA
Kukin aluehallintovirasto valvoo omalle toimialueelleen rekisteröityneiden
välitysliikkeiden toimintaa ja myös näiden liikkeiden harjoittamaa markkinointia. Alta
löytyvät aluehallintovirastojen yhteystiedot.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Lapin aluehallintovirasto
Puhelinvaihde: 0295 017 300
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Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Puhelinvaihde: 0295 018 000
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Puhelinvaihde: 0295 018 450
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Puhelinvaihde: 0295 017 500

