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AKA-ARVIOLAUSUNTOJEN TUNNISTETTAVUUS  

 

 

Johdanto  

  

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta auktorisoi ja valvoo AKA-

kiinteistöarvioijia ja KHK-kiinteistönarvioitsijoita. Auktorisointi antaa takeet arvioijan 

ammattitaidosta sekä siitä, että arviointi suoritetaan tiettyjen normistojen mukaisella 

tavalla. Auktorisoitujen arvioijien on noudatettava kiinteistönarviointilautakunnan 

sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä, hyvää 

kiinteistönarviointitapaa sekä voimassa olevaa kansainvälistä arviointistandardia (IVS) 

silloin, kun he laativat AKA- tai KHK-arviolausuntoja. KHK-arvioitsijoiden on lisäksi 

noudatettava kiinteistörahastolakia ja valtiovarainministeriön asetusta 

kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista. Lisätietoja 

auktorisoinnista ja valvonnasta voi lukea Keskuskauppakamarin verkkosivuilta, 

https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/.  

                

   

 

Ohjeen tarkoitus 

 

Kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 25 §:n mukaan AKA-arvioijat ovat 

valvonnan kohteena nimenomaan silloin, kun he toimivat auktorisoidun 

kiinteistöarvioijan tehtävissä. AKA-arvioijat voivat muissa työtehtävissään kuitenkin 

laatia myös muita kuin AKA-arviolausuntoja; esimerkiksi selvityksiä, analyysejä, muita 

lausuntoja tai sisäisiä arvioita päätöksenteon tueksi.  

 

Tämän ohjeen tarkoituksena on selventää sitä, milloin kyseessä on AKA-

arviolausunto. Muilta osin auktorisoitujen toiminnan valvonta ei kuulu 

kiinteistönarviointilautakunnan ja sen valvontajaoston toimivaltaan.  

 

Asiaan on syytä kiinnittää huomiota sekä arviotoimeksiantosopimusta laadittaessa, 

että arvioita tehtäessä. Kiinteistönarviointilautakunnan antaman ohjeen mukaisesti 

toimeksianto on vahvistettava kirjallisesti ja se on säilytettävä osana työpapereita.  

Arviotoimeksiantosopimuksessa tulee määritellä se, onko kyse AKA-

arviolausunnosta vai jostain muun tyyppisestä arviointipalvelusta.  Tällä ohjeella on 

tarkoitus yhdenmukaistaa ja selventää AKA-arviolausuntojen tunnistettavuutta ja sitä 

kautta ehkäistä väärinymmärryksiä.  

 

 

 

 

https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/
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Ohjeen sisältö ja mallilauseke 

 

AKA-arviolausunnossa tulee olla maininta siitä, että se on laadittu 

kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen ja määräysten, hyvän 

kiinteistöarviointitavan ja kansainvälisen arviointistandardin (IVS) mukaisella tavalla.  

 
Kun kyseessä on AKA-arviolausunto, se tulee tuoda selkeästi esiin.  

 
Kiinteistönarviointilautakunta suosittaa edellä mainittujen seikkojen osalta seuraavaa 

mallilausetta AKA-arviolausuntoihin.  

 

 

Tämä arvio on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin 

kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita 

ja määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä 

arviointistandardia (IVS). Arvion laatija on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), 

jonka toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. 

Lisätietoja auktorisoinnista ja valvonnasta voi lukea Keskuskauppakamarin 

verkkosivuilta, https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/.  

 

 

Lisäksi kiinteistönarviointilautakunta suosittaa, että AKA-toimeksiantosopimuksiin otetaan 

seuraava mallilauseke:  

 

Tämä arvio tehdään noudattaen Keskuskauppakamarin 

kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita 

ja määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä 

arviointistandardia (IVS). Arvion laatija on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), 

jonka toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. 

Lisätietoja auktorisoinnista ja valvonnasta voi lukea Keskuskauppakamarin 

verkkosivuilta, https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/.  

 

Vastaavia mallilausekkeita voi käyttää myös KHK-arvioissa, tällöin lausekkeeseen lisätään 

KHK, joka on lyhenne nimikkeestä Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija.  

 

  

AKA-arvioija saattaa käyttää asiantuntemustaan myös esimerkiksi arvioidessaan tietyn kohteen 

markkinatilannetta, mahdollisten tulevien tapahtumien vaikutusta tai hankkeen kannattavuutta. 

Raportit tällaisista toimeksiannoista tulee nimetä markkinakatsauksiksi, kehityssuunnitelmien 

analyysiksi, investointilaskelmiksi tms. Näissä muissa AKA-arvioijan laatimissa dokumenteissa 

voidaan käyttää AKA-nimikettä allekirjoituksen yhteydessä, mikäli se ei aiheuta epäselvyyttä 

dokumentin luonteesta. Epäselvyyttä ei voida katsoa syntyvän ainakaan silloin, mikäli 

dokumentissa on todettu, että kyseessä ei ole AKA-arviolausunto. 

https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/
https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/
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Ohjeen voimaantulo 

 

Tämä ohje on hyväksytty kiinteistönarviointilautakunnan kokouksessa 29.9.2022. 

 

AKA-arvioijat voivat ottaa tämän ohjeen mukaisen mallilausekkeen käyttöön niin pian 

kuin mahdollista. Tätä ohjetta on noudatettava kuitenkin viimeistään 1.11.2022 

jälkeen tehdyissä toimeksiannoissa ja niihin perustuvissa arviolausunnoissa.  
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LIITE OHJEESEEN AKA-ARVIOLAUSUNTOJEN TUNNISTETTAVUUS  

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta on antanut 29.9.2022 ohjeen 

AKA-arviolausuntojen tunnistettavuudesta. Ohjeessa suositetaan käytettäväksi 

tiettyjä mallilausekkeita toimeksiantosopimuksissa ja AKA-arviolausunnoissa. Tässä 

liitteessä annetaan näille mallilausekkeille englannin- ja ruotsinkieliset vastineet. 

 

Kiinteistönarviointilautakunta suosittaa seuraavaa mallilauseketta AKA-

arviolausuntoihin.  

 

Tämä arvio on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin 

kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita 

ja määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä 

arviointistandardia (IVS). Arvion laatija on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), 

jonka toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. 

Lisätietoja auktorisoinnista ja valvonnasta voi lukea Keskuskauppakamarin 

verkkosivuilta, https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/.  

  

Englanninkielisissä AKA-arviolausunnoissa tästä mallilausekkeesta voi käyttää seuraavaa 

muotoa:   

 

This valuation has been conducted in accordance with the rules and other 

guidelines and regulations of the Property Valuation Board of Finland 

Chamber of Commerce, Good valuation practice (Finnish guidelines) and 

International Valuation Standards (IVS). The valuer is an authorized property 

valuer (AKA), whose valuation activities are supervised by the Property 

Valuation Board. More information available 

https://kauppakamari.fi/en/services/property-valuation/.  

 

Ruotsinkielisissä AKA-arviolausunnoissa tästä mallilausekkeesta voi käyttää seuraavaa 

muotoa: 

 

Denna värdering är uppgjord enligt Centralhandelskammarens 

fastighetsvärderingsnämnds föreskrifter, övriga av nämnden givna 

anvisningar och påbud, god fastighetsvärderingssed samt internationell 

standard för fastighetsvärdering (IVS). Värderingen har upprättats av 

auktoriserad fastighetsvärderare (AKA), vars verksamhet övervakas av 

Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd. Tilläggsuppgifter 

angående auktorisering och övervakning finns att läsa på 

Centralhandelskammarens hemsida  

https://kauppakamari.fi/sv/tjanster/fastighetsvardering/. 
 

 

https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkauppakamari.fi%2Fen%2Fservices%2Fproperty-valuation%2F&data=05%7C01%7C%7C29f113091bef4f805de808dabe4c8782%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C638031533165745553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=onzuyORoRz1xmMfvfZOyzAA7tbQn2%2FWEkmveUPVPCeA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkauppakamari.fi%2Fsv%2Ftjanster%2Ffastighetsvardering%2F&data=05%7C01%7C%7C29f113091bef4f805de808dabe4c8782%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C638031533165745553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L270j4juHrCsy28nSz5tJoWzb0do34tcLFdlTOCGkcw%3D&reserved=0
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Lisäksi kiinteistönarviointilautakunta suosittaa seuraavaa mallilauseketta AKA-

toimeksiantosopimuksiin:   

 

Tämä arvio tehdään noudattaen Keskuskauppakamarin 

kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita 

ja määräyksiä, hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä 

arviointistandardia (IVS). Arvion laatija on auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA), 

jonka toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunta. 

Lisätietoja auktorisoinnista ja valvonnasta voi lukea Keskuskauppakamarin 

verkkosivuilta, https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/.  

 

Englanninkielisissä AKA-toimeksiantosopimuksissa tästä mallilausekkeesta voi 

käyttää seuraavaa muotoa: 

 

This valuation will be conducted in accordance with the rules and other 

guidelines and regulations of the Property Valuation Board of Finland 

Chamber of Commerce, Good valuation practice (Finnish guidelines) and 

International Valuation Standards (IVS). The valuer is an authorized property 

valuer (AKA), whose valuation activities are supervised by the Property 

Valuation Board. More information available 

https://kauppakamari.fi/en/services/property-valuation/ 

 

Ruotsinkielisissä AKA-toimeksiantosopimuksissa tästä mallilausekkeesta voi käyttää 

seuraavaa muotoa: 

 
Denna värdering upprättas enligt Centralhandelskammarens 

fastighetsvärderingsnämnds föreskrifter, övriga av nämnden givna 

anvisningar och påbud, god fastighetsvärderingssed samt internationell 

standard för fastighetsvärdering (IVS). Värderingen har upprättats av 

auktoriserad fastighetsvärderare (AKA), vars verksamhet övervakas av 

Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd. Tilläggsuppgifter 

angående auktorisering och övervakning finns att läsa på 

Centralhandelskammarens hemsida 

https://kauppakamari.fi/sv/tjanster/fastighetsvardering/ 

https://kauppakamari.fi/palvelut/kiinteistonarviointi/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkauppakamari.fi%2Fen%2Fservices%2Fproperty-valuation%2F&data=05%7C01%7C%7C29f113091bef4f805de808dabe4c8782%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C638031533165745553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=onzuyORoRz1xmMfvfZOyzAA7tbQn2%2FWEkmveUPVPCeA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkauppakamari.fi%2Fsv%2Ftjanster%2Ffastighetsvardering%2F&data=05%7C01%7C%7C29f113091bef4f805de808dabe4c8782%7C04cce10c711a4fe5b142a577abf7d191%7C0%7C0%7C638031533165745553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L270j4juHrCsy28nSz5tJoWzb0do34tcLFdlTOCGkcw%3D&reserved=0

