
 

KTJkii -rekisterinpitosovelluksen 
muutokset 2014 

 

Muutokset otetaan käyttöön 11.2.2014 alkaen.  

Sovellukseen liittyvät muutokset on ohjeistettu tässä muutostiedotteessa. 
Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistamisen aiheuttamat muutokset rekisterinpitoon on 
ohjeistettu erikseen. 

Sisällysluettelo: 

 Välineisiin liittyvät muutokset  
 Koodistomuutokset 
 Toiminnallisuutta parantavat muutokset 
 Tulosteet 

 

Välineisiin liittyvät muutokset 

Sähköisestä arkistosta haun toiminnot   

Asiakirjat avautuvat suoraan ARKKI -käyttöliittymään kaksoisklikkaamalla 
arkistotunnusta rekisterinäkymästä.  
"Yksikkö"-ikkunan "Asiatunnus" -kenttään on lisätty "Hae..."-toiminto. Tämä avaa 
samalla tavalla asiakirjat suoraan ARKKI -käyttöliittymään. 

Sähköisesti allekirjoitetut tai arkistoidut asiakirjat tulevat julkisiksi  

Sähköisesti allekirjoitettu tai sähköisesti arkistoitu toimitusasiakirja tulee heti kaikille 
julkiseksi. Julkiset asiakirjat näkyvät Kiinteistötietopalvelu -sovelluksessa. Muutos on 
ollut käytössä tammikuun puolivälistä alkaen.  

Kuntajärjestelmätietojen siirto, kiinteistöjaotuksen muutos, "Kuntatiedot" -väline ja 
konfliktien sovitus 

Kuntajärjestelmätietojen siirto  

Ryhmän ja sijaintialueen käsittelyt on poistettu. Uuden yksikön kuntatieto päätellään 
luovuttajayksiköltä ja se tallentuu, kun yksikkö muodostetaan "Muodosta"-
toiminnolla. (Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistaminen) 

Kiinteistöjaotuksen muutos 



Käyttäjä ei voi enää muodostaa uusia sijaintialueita tai ryhmiä kiinteistöjaotuksen 
muutoksessa. Väline hakee uudeksi kiinteistötunnukseksi aina pienimmän vapaan, 
ellei muodostettava kiinteistö ole tontti, yleinen alue tai Ahvenanmaalla sijaitseva 
yleistielain mukainen tie- tai liitännäisalue tie- tai omistusoikeudella. Pienimmän 
vapaan tunnuksen hakeminen koskee kiinteistötunnuksen osaa 4. 
(Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistaminen) 

Kuntatiedot -väline 

Välinettä käytetään rekisteriyksikön virheellisen sijaintikunnan korjaamiseen 
virheenkorjauksena tai rekisteriyksikön siirtämiseen toiseen kuntaan rekisterinpitäjän 
päätöksellä tai tilusjärjestelytoimituksessa. Väline avautuu "Yksikkö" -ikkunasta 
"Ikkuna/Kuntatiedot... -valinnalla. (Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistaminen) 

Konfliktin sovitus 

Toimituksen kohteena olevien yksiköiden sijaintikunta voi muuttua tapahtumassa tai 
kiinteistörekisterissä. Konfliktien sovituksessa on otettu huomioon kiinteistöjen 
sijaintikunnan muutokset. (Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistaminen) 

 

Koodistomuutokset 

Yksikkötoimenpidelaji -koodisto  

"Yksikkötoimenpidelaji" -koodistoon on tullut neljä uutta yksikkötoimenpidettä. 

 2814 "Lunastustoimitus" / "Inlösningsförrättning" 
 2815 "Lunastamalla hankitun erityisen oikeuden tai rajoituksen muuttaminen" / 

"Ändring av särskild rättighet eller begränsning som förvärvats genom inlösen" 
 2816 "Lunastamalla hankitun erityisen oikeuden tai rajoituksen lakkauttaminen" 

/ "Upphävning av särskild rättighet eller begränsning som förvärvats genom 
inlösen" 

 4211 "Kameraalisen jaotuksen muutos" / "Ändring av kameral indelning”.  

Toimenpidelaji -koodisto 

"Toimenpidelaji" -koodistosta on poistettu kaksi toimenpidelajia ja lisätty kaksi uutta. 

Kiinteistörajalaji -koodisto 

"Kiinteistörajalaji" -koodistosta rajalajikoodi 661 "Kylän tai kunnanosan raja" poistuu 
käytöstä. (Kiinteistötunnusjärjestelmän uudistaminen) 

Käyttöoikeusmuistutus 

Merkintänä tallennettavan käyttöoikeusmuistutuslajin 19 tekstiasu on muutettu 
"Suojametsälain mukainen suoja-alue" / "Skyddsområde enligt skyddskogslagen" -> 
19 "Suoja-alue" / "Skyddsområde  



Muistutuslaji 

Lakkautettu 45 "Ei selvitetty kelpoisuutta rakennuspaikaksi" / "Outredd duglighet som 
byggnadsplats". 

Määräalan tietolähde -koodi 

"Määräalan tietolähde" -koodin 4 tekstiasu muutettu ”Maanmittaustoimisto” / 
”Lantmäteribyrå” -> ”Maanmittauslaitos” / ”Lantmäteriverket”. 

  

 

Toiminnallisuutta parantavat muutokset 

Pääkarttaikkunan mittakaavaa voi zoomata lähemmäksi ja kauemmaksi käyttämällä 
hiiren rullapainiketta 

Vastaava toiminto on ollut jo pitkään käytössä esimerkiksi Google Maps -
sovelluksessa. Rullapainiketta pitää muistaa käyttää rauhallisesti, koska sovellus ei 
aina selviä liian nopeatahtisesti zoomaamisesta. 

Rekisterinäkymästä saa avattua yhteisen alueen "Yksikkö"-ikkunaan  

Yhteisen alueen saa avattua "Yksikkö" -ikkunaan valitsemalla yksilöltä "Osuudet 
yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin/Yhteisalueosuudet", jonka jälkeen valitaan 
yhteisen alueen tunnus ja hiiren oikean painikkeen alta "Näytä". 

Toimenpiteiden 4650 (Alueellinen yksityistietoimitus koko rekisteriyksiköllä ) ja 4651 
(Alueellinen yksityistietoimitus rekisteriyksikön osalla) tallentamiseksi uusi 
hakuväline  

"Yksikkötoimenpide" -välineeseen on lisätty yksiköiden lisäämiseksi hakutoiminnot 
"Kartalta rajatut - Kokonaan rajauksen sisälle osuvat" / "Vain osin rajauksen sisälle 
osuvat". Tämä helpottaa erityisesti toimenpidelajikoodien 4650 ja 4651 tallentamista.  

Näkyvyys -välilehti  

Näkyvyys-välilehden Tausta-aineistot/"Taustakartat" ja "Lähestymiskartat" -
rasteriaineistot on poistettu. Lähestymiskartat on siirretty Tausta-aineistot (Web Map) 
alle. 

Yhteisen alueen osakkaiden lajittelu osuuden suuruuden mukaan on korjattu 

Lajittelu toimii nyt kaikissa tilanteissa oikein. 

  

 



Tulosteet 

Kirjaamisjärjestelmän otteet  

Kirjaamisjärjestelmän otteita voi tulostaa listasta valituille yksiköille. Listan 
monivalinta on nyt käytössä ja yhdellä kertaa voi tulostaa otteet useasta yksiköstä. 

Yhteisen alueen kiinteistörekisteriote 

Yhteisen alueen kiinteistörekisteriotteelle tulostuu osakaskunnan yhteyshenkilön 
tiedot erilliseen "Osakaskunta"-osioon, jossa esitetään yhteyshenkilön tietojen lisäksi 
osakaskunnan nimi ja järjestäytyneisyys. Jos tietoa ei ole, ei osiota tulosteta 
lainkaan. 

Räätälöity kartta  

Kiinteistötunnukset tulostuvat kartalle täydellisinä. (Kiinteistötunnusjärjestelmän 
uudistaminen) 

 


