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”Vuoden 2018 alusta määräalan lainhuudon 
käsittely ja lohkominen yhdistyvät 

Maanmittauslaitoksessa yhdeksi prosessiksi.”  
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MÄÄRÄALAN LAINHUUTO JA LOHKOMINEN 
YHDEKSI PROSESSIKSI 
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1. Historiaa 
2. Määräalaprosessin kehittämisen tarve 
3. Strateginen linjaus; määräalaprosessin uudistaminen 
4. MEKA-projekti ja KAA-pilotti 
5. Päätös uuden toimintatavan käyttöönotosta 
6. Mitä muutoksella tavoitellaan 
7. Koulutus ja osaamisen varmistaminen 
8. Muutoksen mittakaava 
9. Kokemukset tähän mennessä ja jatkosuunnitelmia 
 
(tämä esitys koskee menettelyä MML:n rekisterinpitoalueella)  



HISTORIAA 
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• Jakolain aikaan vuoteen 1996 saakka 
- Määräalan omistaja joutui hakemaan samoilla papereilla 

ensin lohkomista Maanmittauslaitokselta ja sen jälkeen 
lainhuutoa käräjäoikeudelta. 

- Sekä asiakas että viranomaiset tekivät kaksinkertaista työtä.  
 

• Vuonna 1997 uusi Maakaari ja Kiinteistönmuodostamislaki 
- Ensin lainhuuto määräalalle, sen jälkeen lohkominen 

automaattisesti vireille 
- Kaksinkertainen työ väheni; asiakkaalta vain yksi hakemus, 

saannon laillisuus tutkittiin vain kerran.  
- Sekä asiakkaan että järjestelmän kannalta suuri muutos 

 
• Kirjaamisasiat siirtyivät Maanmittauslaitokseen 2010 

- Lainhuutoja ja muita kirjaamisasioita ryhdyttiin käsittelemään 
Kirjaamisprosessissa (KIR) 

- Tietojärjestelmä uudistettiin (KIRRE) 
- Lohkomiset hoidettiin edelleen ei henkilöiden toimesta  

Perustoimitusprosessissa (PETO) 
 

Esimerkki: Saantoselvitys Jakolain 
aikana tehdyssä lohkomiskirjassa 



HISTORIAA 
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• Maanmittauslaitoksen toimitustuotanto lainhuutojen ratkaisijana 
• (Jakolain aikaan (-> 1996) saanto selvitettiin lohkomisessa.) 
• Ensimmäiset toimitusinsinöörit ryhtyivät ratkaisemaan 

talvitöinään lainhuutoja hyvin pian kirjaamisasioiden 
siirtymisen jälkeen jo v. 2011. 

• Tekijöiden joukko laajeni vuosi vuodelta. 
• Vuonna 2017 toimitustuotanto ratkaisi yli 12 000 

(kokonaismäärästä 12 %) lainhuutoa 
• Tekijöinä toimitusinsinöörejä, toimitusvalmistelijoita ja 

myös kartoittajia. 
• Lohkomisia tekevistä toimitusinsinööreistä lainhuutoja 

oli ratkaisut noin 2/5. 
 
 
 
 



MÄÄRÄALAPROSESSIN KEHITTÄMISEN TARVE  
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• Kirjaamisasioiden siirtämisestä Maanmittauslaitokseen ei oltu vielä 
saatu irti kaikkia siitä saatavissa olevia hyötyjä.  

 
• Määräalan tie kaupasta itsenäiseksi tilaksi kulki 

Maanmittauslaitoksen sisällä kolmen prosessin kautta, ja 
vähintään viisi henkilöä tutki samaa kauppakirjaa.  

 
• Määräala sai elinaikanaan useita tunnuksia, asiakas sai 

prosessin eri vaiheissa useita laskuja ja kirjeitä.  
 

 



STRATEGINEN LINJAUS 
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• Maanmittauslaitoksen tulostavoitteisiin 2017 - 2021 oli kirjattu 
tavoitteeksi määräalaprosessin uudistaminen:  

 
• ”Prosessia määräalasta kiinteistöksi uudistetaan. Määräalan 

lainhuudon myöntämisen ja lohkomisen prosessit määritellään 
yhtenä kokonaisuutena uudelleen. Muutoksella lyhennetään 
kokonaiskestoaikaa ja parannetaan tuottavuutta.”  

 
 



MEKA-projekti ja KAA-pilotti 
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• Strategisen linjauksen jälkeen muutosta lähdettiin suunnittelemaan 
Määräalan elinkaari (MEKA) -projektissa. Siinä mukana olleet 
toimitusinsinöörit tekivät kaikki määräalan elinkaareen liittyvät eri 
vaiheiden tehtävät, muun muassa 
kauppahintarekisteritallennuksen, lainhuudon myöntämisen ja 
lohkomisen. MEKA-projekti oli myös Hannu Röntyn Määräalan 
elinkaari – Lean Master tuotekehitysprojekti. 

 
• PETO Kaakkoisen Suomen vastuualueen pilotissa (KAA-pilotti) 

toimitusinsinöörit olivat jo vuonna 2017 ratkaisseet lohkomiensa 
määräalojen lainhuutoja.  

 



PÄÄTÖS UUDEN TOIMINTATAVAN 
KÄYTTÖÖNOTOSTA 
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• Osa perustoimitusinsinööreistä oli ratkaissut talvikuukausina 
kirjaamisasioita jo useampana vuonna onnistuneesti.  

 
• Pilotista saatujen kokemusten sekä MEKA-projektissa tehtyjen 

koetoimitusten perusteella projekti esitti, että määräalan 
lainhuudon käsittely ja lohkomisprosessi ovat mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista yhdistää. Tulevaisuudessa määräalan 
lainhuudon käsittely (ml. kiinnitykset) on luonteva osa lohkomisen 
valmistelutehtäviä.  
 

• Syyskesällä Maanmittauslaitoksen johto päätti, että uusi tapa 
toimia otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta alkaen. 

 



PÄÄTÖS UUDEN TOIMINTATAVAN 
KÄYTTÖÖNOTOSTA 
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• Määräalan elinkaareen sisältyvistä tehtävistä ennalleen jäivät 
lainhuutohakemuksen vireille laittaminen ja kauppahintarekisteriin 
liittyvät työvaiheet. Näihin liittyy sitovia määräaikoja, joiden 
yhteensovittaminen toimitusinsinöörin tehtäviin ei olisi ollut 
tarkoituksenmukaista.  
 

• Määräalan lainhuutojen myöntämisen ja lohkomisen yhdistämisen 
lisäksi päätettiin ottaa käyttöön myös muita prosessin sujuvuuteen 
(mm. toimituksen vireille laittaminen, tiedottaminen ja asiakirjojen 
lähettäminen) liittyviä uusia toimintatapoja.  
 

• Toimintaa tarkasteltiin kokonaisuutena, ei yksittäisinä peräkkäisinä 
vaiheina. 
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MITÄ MUUTOKSELLA TAVOITELLAAN 
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• Uudella toimintatavalla toimitusinsinöörien osaamisalue laajenee ja he 
pystyvät palvelemaan asiakasta kiinteistöasioissa entistäkin 
paremmin. Tulevaisuudessa toimitusinsinööri hallitsee 
määräalaprosessin kaikki vaiheet. Yhden henkilön tekemänä 
asiakkaan saama kokonaispalvelu on paremmin hallittavissa. 
 

• Turhia päällekkäisiä työvaiheita jää pois ja yhtenä kokonaisuutena 
määritetyn prosessin jatkokehittäminen on helpompaa. 
Kirjaamisasioiden osaajien joukko Maanmittauslaitoksessa kasvaa, 
jolloin kysynnän vaihteluun ja resurssien muutoksiin voidaan vastata 
entistä paremmin.  
 

• MEKA-projektissa tehtyjen asiakastutkimusten mukaan uusi 
toimintatapa on saanut asiakkailta hyvää tai erittäin hyvää palautetta. 



KOULUTUS JA OSAAMISEN VARMISTAMINEN 
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• Uuden toimintatavan käyttöönottoon liittyi mittava koulutuspaketti 
 
• Koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin Hanne Kostamon 

Kirjaamisasioiden osaamisen varmistaminen uudessa 
määräalaprosessissa – Lean Master Kehitysprojektissa. 

 
• Koulutettavia yli 250 hlö. Koulutuksella muutoksen onnistumisen 

kannalta erittäin merkittävä rooli. 
 

• Oppimista teoriaopiskelun ja tekemisen kautta. 
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Miten maanmittarille KIR-
sihteerin osaaminen? 



MUUTOKSEN MITTAKAAVA 
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• Lainhuuto + lohkominen käsittelyn läpäisee MML:ssa vuosittain 

noin 16 000 määräalaa. 
 

• Koulutettavia kaikissa MML toimipisteissä yli 250 hlö. 
 

• Suurin muutos lohkomisinsinöörin työssä JAKO-järjestelmän 
käyttöönoton (1998) jälkeen. 
 

• Ilmeisesti vastaava ei ole toteutettu missään muualla maailmassa! 
 (omistusoikeuden rekisteröinti ja kiinteistönmuodostus yhtenä 

kokonaisuutena) 



KOKEMUKSET TÄHÄN  MENNESSÄ JA 
JATKOSUUNNITELMIA 
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• Koulutus onnistui hyvin. Sen pohjalta on päästy hyvin alkuun. 
 

• Kokemusta laajan joukon Skype-koulutuksesta (ainoa mahdollinen 
koulutustapa, koulutettavia kaikissa MML toimipisteissä). 

 
• PETO – KIR – yhteistyö on sujunut hyvin. Yhteishenki on 

parantunut entisestään. Yhteisöllisyys on kasvanut merkittävästi. 
 

• Tekijöitä motivoi mahdollisuus palvella asiakasta entistä paremmin 
ja monipuolisemmin. 
 

 
 



KOKEMUKSET TÄHÄN  MENNESSÄ JA 
JATKOSUUNNITELMIA 
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• Maaliskuun puoleen väliin mennessä PETO -henkilöt ovat 

myöntäneet yli 9 500 lainhuutoa (määräaloja ja koko kiinteistöjä). 
Yhteinen osaaminen on kasvanut huikeasti! 

• Järjestelmä (KIRRE) haltuun 
• Muu substanssi tutuksi 

 
• Kehittäminen on jatkuvaa 

• Jatkoprojekti (MEKA2) 
• Vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointi 
• Osaamisen varmistaminen 
• Asiakaskokemuksen kartoittaminen 
• Jatkokehittäminen  

• Tavoitteena palvella asiakasta entistä paremmin! 
   

 
 



ELÄMÄÄ HELPOTTAMASSA 
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SUUNNANNÄYTTÄJÄ 
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