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Alma Markets, Asuminen

Etuovi.com kotien ostamiseen ja myymiseen, unelmointiin ja kodin sisustamiseen.

Vuokraovi.com asuntojen vuokraamiseen.

KIVI-kiinteistönvälitysjärjestelmä ammattilaisten tarpeisiin.

Urakkamaailma.fi kodin ja taloyhtiön remonttien kilpailuttamiseen (51% omistus).

Nettikoti rakennuttajien ja asunnonostajien väliseen kanssakäymiseen (51% omistus).

REI asukasvalintajärjestelmä vuokranantajien käyttöön.

ARVO-hinnoittelutyökalu

KAIKKI SUOMEN ASUNNOT 



Sisältää yritys- ja yhteisötietojärjestelmissä olevat suomalaiset taloyhtiöt ja niihin liitettynä 
markkinapaikoista kerrytetty historia muun muuassa :

• Taloyhtiön sijainti
• Vastikehistoria
• Vuokrahintahistoria
• Remonttihistoria
• Hintapyyntöhistoria

Taustalla 1,4 miljoonaa asuntoilmoitusta 10 vuoden ajalta
YTJ:ssä 134000 taloyhtiötä, joista 70000 esiintynyt Etuovi.com:ssa tai Vuokraovi.com:ssa

Kaikki Suomen Asunnot



Arvo – hinnoittelutyökalu

Työkalu välittäjän arkeen

• Alueelliset trendivaihtelut
• Markkinapotentiaali
• Tilastohinnat
• Kohteen yksilöllisillä hintamuuttujilla

kerralla oikea pyyntihinta

Valmistaudu,
erottaudu,     

vakuuta!



ARVO

Luottamus syntyy läpinäkyvyydestä

Potentiaalisen       
toimeksiantajan
vakuuttaminen

Kohteen 
markkinoinnin

suunnittelu

Potentiaalisen
ostajan 

vakuuttaminen

Hintakeskustelu
toimeksiantajan 

kanssa

ALUE-
TUNTEMUKSEN

KEHITYS
KOHTEEN

HINNOITTELU

välittäjän
asiantuntijuuden

tukena



Asuntokaupan koko 
prosessi yhdellä 

järjestelmällä 

eKIVIn avulla hoituu asuntokaupan koko prosessi 
toimeksiantosopimuksesta aina kaupantekoon ja raportointiin asti

Toimeksiannot Ostotarjoukset ja 
kaupanteko

Kohteiden 
markkinointi

Asiakkaat Raportointi



• Sähköiset lomakkeet välitysprosessin eri vaiheisiin
• Uudistettu allekirjoitusprosessi

• Valtuutukset 
• Pyyntihinnan muutoksen kuittaus

• Tiedon hallinta
• Tutustua toimeksiantoon liittyviin dokumentteihin ja 

luonnoksiin
• Myyjän/ostajan mahdollisuus tarkistaa 

yhteystietonsa ja muuttaa markkinointilupa-tietoja
• Liityntä KL Tietopalveluiden kautta Kiinteistökaupan 

verkkopalveluun

KIVI -palvelu sähköisen asioinnin 
hoitamiseen











KAUPPALEHTI TIETOPALVELUT

Maija Kauronen  ja Antti Kilpiö 12.10.2016



tietopalvelut.kauppalehti.fi

Käytettävissä 24/7/365
tietopalvelut.kauppalehti.fi

kaikki samasta palvelusta, yhdellä tunnistuksella, yhdellä laskulla 







Kiinteistö kohdistuu
automaattisesti 
kartalle veloituksettomat perustiedot

Palvelutuotteet 
sisältävät käyttöä 
helpottavia linkityksiä 
yritystietoihin







Metsäpinta-ala 
(m2)

Rakennusmaapinta
-ala (m2) Muu pinta-ala (m2)

Kokonaisvesipinta-
ala (m2)

Luovutustyyppi 
(edustavuus) Luovuttajat Saajat N (ETRS-TM35FIN) E (ETRS-TM35FIN)+

Luovutustiedot hintoineen



Karttapalvelussa myös kaavamääräykset 



Määräalan piirtäminen ja tulostaminen



• kiinteistökaupan esisopimuksia, 
kauppa- ja lahjakirjaluonnoksia 

• kiinnityshakemuksia

• panttikirjojen siirtohakemuksia

ja lähettää ne sitten Kiinteistökaupan verkkopalveluun asianomaisten hyväksyttäväksi. 

Kiinnityshakemusten osalta luonnokset voi lukita siten, että niihin ei voi tehdä 
muutoksia KVP:ssä. Luonnostelupalvelu seuraa asiakirjojen tilaa KVP:ssä ja lataa 
automaattisesti valmiit asiakirjat luonnostelupalveluun.

Kiinteistökaupan luonnostelupalvelu, jossa voi 
luonnostella



• Käyttäjä pääsee kirjautumaan suoraan 
Kiinteistökaupan verkkopalveluun (KVP) jo 
käytössänne olevan palvelun kautta 
tietopalvelu.kauppalehti.fi

• Kirjautuminen palveluun tapahtuu 
Kauppalehti Tietopalveluiden tunnuksilla 
tai asiakkaan AD-kirjautumista hyödyntäen 
(KL TP:n intraratkaisu)

Tarjoamme käyttäjäystävällisen tavan siirtyä 
Kiinteistökaupan verkkopalveluun



Käyttäjäryhmät ja palvelut
Käyttöoikeudet luonnosteluympäristöön

Katseluoikeudet
- pystyy katselemaan palvelussa olevia luonnoksia ja valmiita asiakirjoja

Luonnosteluoikeudet
- edellisen lisäksi pystyy luonnostelemaan asiakirjoja

Lähetysoikeus
- edellisten lisäksi saa lähettää luonnoksia/muutoksia KVP:hen

Pääkäyttäjä
- edellisten lisäksi saa lisätä ja ylläpitää asiakaskohtaisia tietoja luonnosteluympäristön 
esiasetuksissa, kuten asiakaskohtaiset yhteystiedot, asiakirjaluonnosten sopimusehdot, 
laskutustiedot

Käyttäjät voivat tarvittaessa toimia ennalta määriteltyjen yritysten nimiin. Kaikilla 
yrityksillä tulee olla oma sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa.

Tunnistautuminen Maanmittauslaitoksen Kiinteistökaupan verkkopalveluun (MML:n KVP) 



Palvelun käyttöönotto ja käyttö

Käyttöönottoprojekti

Suunnitellaan asiakkaan kanssaan yhdessä

Koulutukset pääkäyttäjille ja käyttäjille
- verkkokoulutukset sekä tarvittaessa paikan päällä

Asiakkaalla käytössä koulutus- ja tuotantoympäristö
- koko palvelun käytön ajan

Säännöllinen yhteydenpito vastuumyyjän ja asiakaspalvelun toimesta



Luonnostelupalvelun 
etusivu ja arkisto.

Arkistosta näet mm. 
asiakirjojen Tilan 
MML:n KVP:ssä



Pääkäyttäjä voi 
esitäyttöasetuksissa 
määrittää yrityskohtaiset 
yhteystiedot ja ehdot. 



Pankki luonnostelee 
asiakkaan puolesta 
sähköisien panttikirjojen 
siirtohakemuksen, jolla 
panttikirjat siirretään lainan 
vakuudeksi Oy Pankki Ab:lle. 



Pankki luonnostelee 
asiakkaan puolesta 
sähköisen 
kiinnityshakemuksen. 

Panttikirjojen saajaksi 
merkitään Pankki.

Kiinnityshakemus lukitaan.



Kun luonnos on valmis voi sen 
vielä esikatselussa tarkastaa ja 
tehdä tarvittavat muutokset. 

Valmis luovutuskirja  
lähetetään MML:n KVP:hen
osapuolten allekirjoitettavasi.

Lukitun luovutuskirjan mukana 
toimitetaan myös kiinteistön 
luovutusilmoituksen tiedot ja 
luovutuskirja jaetaan kaikille 
osapuolille.

Lähettäjä maksaa asiointimaksun



Asiakirjan tilan KVP:ssä voi 
tarkistaa halutessaan koska vaan. 

Järjestelmä tekee tarkistuksen 
kerran tunnissa automaattisesti.
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Asiakaspalvelu tarkoittaa ammattilaisia, jotka 
auttavat ammattilaisia

Palvelukokemusta ei voi ulkoistaa

• Ei vain Help Desk, me huolehdimme 
asiakkaistamme ennakoivasti

• Henkilökohtaista palvelua
• Reaaliaikainen chat
• Räätälöityjä koulutuksia ja webinaareja

Maksuton palvelunumero 0800 141 070, tietopalvelut@kauppalehti.fi



Alma Talent Oy/Kauppalehti Tietopalvelut
Maija Kauronen
maija.kauronen@almamedia.fi

Antti.Kilpiö
antti.kilpio@almamedia.fi

Alma Mediapartners Oy
Tero Lehtimäki
tero.lehtimaki@almamedia.fi
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