
KESKUSKAUPPAKAMARI Ilmoittautumislomake lvv-kokeeseen 
Välittäjäkoelautakunta 
PL 1000 
00101 HELSINKI 
Puhelin 09 4242 6200 

* merkityt tiedot pakollisia

Sukunimi* Etunimi*        Henkilötunnus* 
       (kirjattavaksi todistukseen) 

Yrityksen osoite (kirjaa vain, jos antamasi osoite on yritysosoite) 

Postiosoite* Postinumero* Postitoimipaikka* 

Puhelinnumero*  Sähköposti* 

________________________________________________________________________________________________ 
Koepaikkakunta ja osallistumispäivä: * 

Kokeeseen on ilmoittauduttava tällä ilmoittautumislomakkeella osoitteella Keskuskauppakamari, Välittäjä-
koelautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki, ilmoittautumisajan puitteissa (HUOM: tarkat ilmoittautumisajat on 
kerrottu sivulla 2). Määräajan jälkeen saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. KAIKKI TÄHDELLÄ MERKI-
TYT TIEDOT ON TÄYTETTÄVÄ! 

HUOM! 
Ilmoittautumislomakkeen mukaan on liitettävä kuittijäljennös suoritetusta 230 € (alv 0 %) 
osallistumismaksusta. Maksukuittiin osallistujan nimi. 

Keskuskauppakamarin tilit: 
Nordea:  FI05 2001 3800 4677 96, Swift/BIC: NDEAFIHH  
Danske Bank:   FI81 8000 1100 1767 01, Swift/BIC: DABAFIHH 
Aktia:  FI37 4055 0010 0444 32, Swift/BIC: HELSFIHH  
OP Helsinki:  FI63 5800 1320 0978 83, Swift/BIC: OKOYFIHH 

Valokuvalla varustettu henkilöllisyystodistus on esitettävä koetilaisuudessa. 

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen suostun yllä mainittujen tietojen tallentamiseen Keskuskauppakamarin sidosryh-
märekisteriin. (Voit tutustua Keskuskauppakamarin sidosryhmärekisterin tietosuojaselosteeseen osoitteessa 
www.kauppakamari.fi.) 

Koetulosten vahvistamisen jälkeen Keskuskauppakamari julkaisee niiden kokeessa hyväksyttyjen, jotka ovat anta-
neet tähän suostumuksensa, tiedot (nimi ja paikkakunta) Internet-sivuillaan. Lisäksi Keskuskauppakamari luovuttaa 
kokeen hyväksytysti suorittaneiden tiedot (nimi, paikkakunta ja sähköpostiosoite) sille paikalliselle kauppakamarille, 
jonka alueella kokeen hyväksytysti suorittanut asuu tai on töissä. Yhteystietoja käytetään koetulosten alueelliseen 
tiedottamiseen. Kaikki kauppakamarit eivät tiedota aktiivisesti. 

Tietoni saa julkaista Internetissä koetulosten vahvistamisen jälkeen (valinta on sitova): * 
       kyllä              ei 

Tietoni saa luovuttaa paikalliselle kauppakamarille tiedottamista varten (valinta on sitova): * 
       kyllä              ei 

Hyväksyn, että Keskuskauppakamari voi lähettää kokeen tuloksen minulle sähköpostilla. * 
       kyllä              ei 

Aika ja paikka Allekirjoitus 

VUOKRAHUONEISTONVÄLITTÄJÄKOE 

http://www.kauppakamari.fi/


Kokeessa saa käyttää Suomen Laki -teoksia ja säädöskokoelman irtokappaleita sekä sellaisia säädösten eripainok-
sia tai säädösten paperitulosteita, jotka eivät sisällä säädösten esitöitä tai perusteluita. Oikeustapaustulosteiden 
sekä laki- ja oikeustapauskommentaarien käyttäminen on kiellettyä. Ainoat sallitut merkinnät koetilaisuudessa 
käytettä-vissä lakikirjoissa, säädösten eripainoksissa, säädöskokoelman irtokappaleissa tai säädösten 
paperitulosteissa ovat alleviivaukset, päälleviivaukset värein ja säädösten löytämistä helpottavat lipukkeet 
marginaalin laidassa. Muut mer-kinnät tai muistiinpanot eivät ole sallittuja. Koeaika on 4 tuntia. Koetilaisuus alkaa 
kello 9.00 tai kello 10.00 (seuraa oman kokeesi tiedotteita sähköpostista).


