
Tervehdys kaupanvahvistajat! 
 
Korjaukset kaupanvahvistajan ilmoitukseen 
 
Sähköisen luovutusilmoituksenne kaikki tiedot menevät suoraan meidän järjestelmään ja edelleen 
meiltä sähköisesti verottajalle. Vertaamme tietoja oheistamaanne luovutuskirjaan ja täydennämme 
niitä, mutta silti on tärkeää, että kaupanvahvistajan ilmoituksien tiedot ovat oikein ja kaikki olennaiset 
kohdat täytetty. Myös luovutuskirja valtakirjoineen ja määräalojen osalta myös kartta pitää skannata 
aina ilmoituksen liitteeksi yhtenä pdf -tiedostona. Muita asiakirjoja ei skannata mukaan. 
 
Jos huomaatte olennaisia virheitä tekemässänne ilmoituksessanne tai luovutuskirjan liittäminen ei on-
nistunut, niin lähettäkää korjauspyyntö tai luovutuskirja sähköpostilla osoitteeseen: 
rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 
ja viestin aihekenttään kohteen tiedot: ”Korjaus luovutusilmoituksen” tai ”Luovutuskirja” / kohteen kiin-
teistötunnus / kunnan nimi, niin asia menee parhaiten perille oikealle henkilölle. Uutta sähköistä ilmoi-
tusta ei pidä tehdä. Ilmoitusnumerotiedolla emme tee mitään. Toivon, ettei kukaan lähetä enää paperi-
postia Maanmittauslaitokselle. 
 
Tekniset korjaukset kauppakirjaan 
 
Jos kauppakirjaan tullut tekninen kirjoitusvirhe esim. päivämäärävirhe luovutuksen ajankohtaan, jolla 
ei ole vaikutusta kaupan sisältöön tai ehtoihin. Neuvoisin korjaamaan sen kaikkiin luovutuskirjoihin ve-
tämällä väärän tiedon kynällä yli ja kirjoittamalla sen kohdalle oikean tiedon sekä laittamalla korjatun 
tiedon viereen pienen ruksin ja jonnekin sopivaan kohtaan toisen ruksin, jonka yhteyteen tekstin ”Kor-
jattu pp.kk.2015” ja kaupanvahvistajan allekirjoitus. Sen jälkeen kaupanvahvistaja skannaa korjatun 
kauppakirjan osoitteeseen: rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 
Hänen tulee laittaa sähköpostin aihekenttään tiedot: ”Korjattu kauppakirja” / kohteen kiinteistötunnus / 
kunnan nimi. 
 
Jos korjaus vaikuttaa kaupan sisältöön tai ehtoihin, niin on tehtävä määrämuotoinen kauppakirjan kor-
jaus uudella vahvistuksella, josta tehdään normaali ilmoitus luovutuslajina korjaus. 
 
Jakamaton kuolinpesä luovuttajana 
 
Kun jakamaton kuolinpesä on luovuttajana, niin luovutuskirjassa on lueteltava kaikki oikeudenomista-
jat henkilötunnuksineen ja yhteystietoineen, mutta luovutusilmoituksessa niitä ei saa luetella, vaan luo-
vuttajaksi merkitään kuollut omistaja. Osoitteeksi voi laittaa kuolinpesän asianhoitajan osoitteen. 
 
Usein kuolinpesä jaetaan ennen luovutusta murto-osaomistukseksi. Silloin luovuttajina ovat kiinteistön 
jaossa saanet henkilöt itse, jolloin heidät pitää luetella ilmoituksessa. Silloin ilmoitukseen ei merkitä 
kuollutta henkilöä, vaan merkkaatte lisätietoihin esim. ”Perinnönjako suoritettu 29.7.2015”. 
 
Jos perinnönjakokirjassa on jaettu määräaloja ja niitä luovutetaan eteenpäin, niin tarvitsemme perin-
nönjakokirjan määräalatunnuksen antamiseksi. Silloin perinnönjakokirja pitää skannata erikseen osoit-
teeseen: rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 
ja viestin aihekenttään kohteen tiedot: ”Perinnönjakokirja” / kohteen kiinteistötunnus / kunnan nimi. 
 
Yhteismetsäosuuksien luovutukset 
 
Yhteismetsät ovat yleistyneet ja osuuksilla on merkittävää taloudellista arvoa. Tämä on tarkoittanut yh-
teismetsäosuuksien luovutusten yleistymistä. Jos ei ole kyse koko haamutilan (ei maatiluksia) luovu-
tuksesta, niin kyse on aina osakaskiinteistön yhteisalueosuuden luovutuksesta, jolle annetaan määrä-
alatunnus. On tullut esiin tapauksia, joissa yhteisesti omistetun kiinteistön yksi yhteisomistaja on luo-
vuttanut ns. oman osuutensa yhteismetsästä. Tämä ei ole laillista, vaan luovuttajina pitää olla kaikki 
lainhuudon mukaiset omistajat yhdessä, jolloin voidaan luovuttaa koko osuus tai osa osuudesta yh-
teismetsään. Jos halutaan luovuttaa vain yhden yhteisomistajan osuus yhteismetsästä, niin ensin pi-
tää tehdä jakosopimus, jolla määritellään hänen osuutensa. Osuus saa jakosopimuksen perusteella 
määräalatunnuksen, jonka omistaja voi sitten luovuttaa eteenpäin. Jos kyse on yhteisesti omistetusta 
haamutilasta, jolla on osuus vain yhteismetsään (ei maa-aluetta, eikä osuuksia muihin yhteisiin), niin 
luovutus voi tapahtua kiinteistön murto-osana, jolle sitten haetaan suoraan lainhuuto. 
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Huomatkaa, että yhteismetsien säännöissä on luovutusrajoituksia osuuden suuruuden suhteen. Yh-
teismetsällä voi olla myös lunastusoikeus yhteismetsäosuuteen. 
 
Kyliä ja kaupunginosia ei enää mainita luovutuskirjoissa 
 
Kuten olette huomanneet, että kylien nimet jäivät pois kiinteistörekisteri ym. otteilta. Tämä tarkoittaa 
sitä, ettei luovutuskirjoissa tai muuallakaan enää tarvitse (pidä) käyttää kylien nimiä, vaan kohteen 
määrittelyyn riittää kiinteistön nimi, kiinteistötunnus ja kunta. Luovutuksen kohde määritellään esim. 
Kiinteistö Pirttiniemi 297-410-17-1 Kuopion kaupungissa. Kiinteistön osoite pitää mainita, jos sellainen 
on annettu (rakennetut kiinteistöt). 
 
Kaupanvahvistajan esteellisyys 
 
Kaupanvahvistajalain 4 §:ää muutettiin siten, että siinä viitataan nyt Lakiin oikeustoimen ja toimituksen 
todistajan esteellisyydestä (734/2015), joka tulee voimaan 1.1.2016. Lakimuutokset ohessa. 
 
Kaupanvahvistajan esteellisyyttä on selostettu nykyisin kaupanvahvistajan ohjeiden 3.2 kohdassa. Oh-
jeet löytyvät linkistä: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/kaupanvahvista-
jan_ohje_2014_0618.pdf 
 
 
Kuopiossa 29.7.2015 
 
 
Taisto Toppinen 
Rekisteripäällikkö, Valtakunnalliset tehtävät 
Maanmittauslaitos / Kuopio 
Hallituskatu 12, 70100 Kuopio 
+358 400 175387 
taisto.toppinen@maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi 
 
Rekisteriasioissa palvelemme teitä osoitteissa: 
rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 
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