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Tulevaisuuden kokonaispalvelu

Vaihdanta ja kiinnitysasiointi
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Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

• Kirjaamisratkaisujen automatisointi

• Maksupalveluiden integrointi kaupankäyntijärjestelmään

• Asiointipaketti, jossa kaikki kauppaan liittyvät asiakirjat hallitaan kokonaisuutena

• Käyttömahdollisuuksien laajentaminen
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Sähköinen kiinteistövaihdanta –
kokonaispalvelu

• Kaupan valmisteluvaihe 

• Kiinnityshakemuksen valmistelu ennakkoon

• Maksuehtojen toteutus (kauppakirja ja sähköisen panttikirjan siirtohakemus)

• Kauppahinnan ja varainsiirtoveron maksaminen

• Kiinnityksen purkaminen ja kuolettaminen

• Vakioehtojen käyttö

• Ilmoittaminen lykkäävien ja purkavien ehtojen lakkaamisesta

• Kunnan sähköinen suostumus

• Puolison suostumuksen tarpeen tarkastaminen

• Asiointivaltuuksien antaminen mm. edunvalvontatilanteissa

• Automaattiset ratkaisut (sähköisen panttikirjan siirto, kiinnitys ja lainhuuto)

4



Tulossa: Sähköinen 
maanvuokrasopimus

• Sopimuksen luonnostelu valmiiksi kunnan omassa palvelussa

• Sopimus lukitaan ja lähetetään rekisteröintipalvelun rajapintaan

• Toimintaprosessilla sama periaate kuin sähköisellä kauppakirjalla

• Vuokraaja saa sähköpostissa linkin, jota kautta hän kirjautuu suoraan 

sopimuksen allekirjoitussivulle. 

• Kunnan edustaja saa tiedon vuokralaisen allekirjoituksesta ja allekirjoittaa 

sopimuksen kunnan puolesta.

• Allekirjoitusten jälkeen sopimus on valmis ja hakemus erityisen oikeuden 

perustamisesta generoituu automaattisesti ja tulee välittömästi vireille lainhuuto-

ja kiinnitysrekisteriin.

• Kiinnitystä voi hakea heti vireille tulon jälkeen, mikäli vuokraoikeus on 

laitoskelpoinen.
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Sähköinen kiinnitysasiointi

• Kiinnityshakemuksesta sähköinen panttikirja – automaattinen ratkaisu 

(1.6.2017)

• Kiinnityshakemuksen voi valmistella ennakkoon (5/2017)

• Toimii vain rajapinnasta

• Kauppakirja voi olla sähköinen tai paperilla

• Sähköisen panttikirjan siirtäminen hakemuksesta – automaattinen ratkaisu
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Sähköiset panttikirjat

• Mahdollistavat osaltaan mm. täysin sähköisen kirjaamismenettelyn

• Maakaaren muutos voimaan 1.6.2017

• Ei enää kirjallisia panttikirjoja

• Massakonversio kirjallisille panttikirjoille syksyllä 2017

• Arvio läpimenoprosentiksi noin 89%

• Vanhoja kirjallisia panttikirjoja ei enää vuoden 2019 lopussa päättyvän 

siirtymäkauden jälkeen voi käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen



Kehittäminen ja julkaisut
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KVP:n kehittämisen priorisointi

KVP:n sidosryhmäyhteistyö tapahtuu koordinoidusti Kiinteistöasioiden 

digifoorumissa sekä sen alaisessa työryhmässä.

Kehittämistyötä ohjaa tällä hetkellä seuraavat prioriteetit:

• Vuoden 2017 osalta keskitytään kiinnitysten käsittelyn automatisointiin. 

Panttikirjan siirto (2/2017) ja kiinnitysten vahvistaminen (5/2017). 

• Vuonna 2018 pääpaino on maksuliikenteen ja maksuehtojen kehittämisessä.

• Vuonna 2019 pääpaino on lainhuudon automaattisessa ratkaisemisessa.
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Julkaisu 1.6.2017

• Kiinnityshakemuksen valmistelu ja allekirjoittaminen ennakkoon (ennen kaupan 

syntymistä)

• Koko kohde

• Kiinnityshakemuksen automaattinen ratkaiseminen (yksinkertaiset tapaukset)

• Selvennyslainhuutohakemuksen lähettäminen rajapinnasta

• Myyjän sähköpostia ei enää kysytä lainhuutorajapinnassa

• Kirjallisen panttikirjan hakeminen ei ole enää mahdollista

• Asiakastoiveet:

• Koontiavaimen laajennus
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Julkaisu lokakuu 2017

• Maanvuokrasopimuksen perustaminen (rajapinta)

• Asiakastoiveet:

• Laskutussyklin nopeuttaminen

• Lainhuutorajapinnan pakollisten kenttien vähentäminen

• Allekirjoitusnäkymän parannukset:

• Ylänavigaation poistaminen

• Painikkeiden ja viestien tekstimuutoksia
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Ylimääräinen versio joulukuu 2017

Tässä ylimääräisessä julkaisussa toteutetaan asioita, jotka eivät muuta ulkoisia 

rajapintoja:

• Suomi.fi –tunnistaminen

• Valtiokonttorin tarjoama maksamispalvelu Paytrail

• Valtiokonttorin edellyttämät muutokset asiakasviitteen osalta

14



15

2017 2018 2019

Q1/2017

Sähköisen panttikirjan siirron 

automaattinen ratkaisu

Kauppakirjan lukitseminen 

käyttöliittymässä

Q2/2017

Uuden kiinnityksen automaattinen 

ratkaiseminen

Kiinnityksen valmistelu ennakkoon

Selvennyslainhuudon hakeminen

Q3/2017

Maanvuokraoikeuden perustaminen

Q4/2017

Suomi.fi tunnistaminen

Valtiokonttorin tarjoama 

maksamispalvelu sekä muutokset 

asiakasviitteessä

Kauppahinnan maksamistoiminto

Maksuehdot

Kiinnityksen purkaminen ja 

kuolettaminen

Yhteiskiinnitys

Asiointipaketin kokoaminen ja 

hallinta

Viestinvälityspalvelu ja

asiointivaltuudet

Luovutuskirjan tarkastaminen

Vakioehdot kauppakirjassa

Ilmoitus purkavan tai lykkäävän 

ehdon lakkaamisesta

Kunnan suostumuksen antaminen

Puolison suostumuksen 

tarpeellisuuden tarkastaminen

Automaattinen lainhuudon ratkaisu

Usea kiinteistö samalla 

kauppakirjalla

Useampi hallinnoiva viranomainen

MASSAKONVERSIO
Roadmap



Palvelun käyttäjäksi

--

kiinteistövaihdannan ammattikäyttäjät
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Miten organisaatio hyötyy

• Sähköinen palveluprosessi on nopeampi ja joustavampi kuin paperinen prosessi

• Kun organisaatio toteuttaa liitynnän rajapintaan tai hankkii palvelun integraattorilta:

• Toimihenkilö voi lähettää kiinteistöasioinnin asiakirjat sähköisinä

• Toimihenkilö voi allekirjoittaa organisaation puolesta

• Turvallinen allekirjoitusnäkymän asiakirjojen sähköiseen allekirjoitukseen

• Sähköisen asioinnin hinnat ovat paperiasiointia edullisemmat

Kiinteistöasioiden digiloikka  - 17



Ammattilaiskäyttö

Koekäyttö Rajapintakäyttö

• Kokeilukäyttöluvan hakeminen  

• Testitunnukset

• Mahdollistaa organisaation edustajien tunnistamisen ilman 

pankkitunnuksia/mobiilivarmennetta sekä 

nimenkirjoitusoikeutta

• Asiakirjojen luonnostelu tapahtuu omassa työvälineessä

• Allekirjoittaminen tapahtuu KVP:ssa

• Edellyttää sopimusta MML:n kanssa

• Liitteenä tietoturvakuvaus tai tietoturvaliite

• Ketjuorganisaatio voi solmia ryhmäsopimuksen, jonka jälkeen 

itsenäiset toimijat tekevät liittymisilmoituksen.
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 Ota käyttöön  Hae koekäyttölupaa 

tai

 Tee asiakassopimus (tai liittymisilmoitus ryhmäsopimuksissa)

www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistovaihdannan-palvelu



Digipäivä henkilöstön koulutukseen

Kiinteistöasioiden digipäivä kaksi kertaa vuodessa.

Digipäivä on maksuton koulutustilaisuus.

Digipäivää voi seurata verkossa ja siitä tuotetaan videotallenteet, jotka ovat vapaasti saatavilla.

Tilaisuuden materiaalit (kalvot sekä videot) ovat jälkikäteen saatavilla osoitteessa:
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Koulutus

www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistovaihdannan-palvelu



Kiitos!

tiina.lepisto@maanmittauslaitos.fi
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