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Sähköinen suostumus – mistä on kyse?
➢

Huoneistotietojärjestelmään kirjatun omistajan suostumus on
edellytys saannon tai panttauksen kirjaamiseen

➢

Sähköiselle suostumukselle ei ole HTJ:n osalta asetettu
muotovaatimusta, vaan asia on jätetty ratkaistavaksi
kirjaamiskäytännössä

➢

Maanmittauslaitos luo konseptin asuntokauppaa tukeville
järjestelmäkokonaisuuksille asetettavia teknisiä vaatimuksia
tietoturvalliseen tietojen toimittamiseen suostumuksista eri
tilanteisiin.

➢

Kaikki asuntokaupan valmistelevat toimet hoidetaan ulkopuolisissa
järjestelmäkokonaisuuksissa
➢

➢

➢

➢

Asiakkaan ei tarvitse siirtyä eri järjestelmien välillä ja palvelukokonaisuus
säilyy yhtenäisenä
MML vastaanottaa suostumuksen sisältävän hakemuksen rajapinnasta ja
tekee rekisteröinnin – viivetön käsittely

Sähköisen suostumuksen antaminen yksityisen toimijan kautta
voidaan toteuttaa, mikäli tekniset ja juridiset vaatimukset saadaan
ratkaistuksi
➢

esiselvitysprojekti

•

Tahdon ilmaisun oltava riittävän varma ja todistusvoimainen

•

Säilytettävyyteen ja kiistämättömyyteen tulee voida reagoida

•

Suostumuksen pätevyyden tarkastaminen on viranomaisen harteilla

Ei ratkaista sähköistä allekirjoitusta
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Tavoitetilassa:
➢ Luottolaitoksen edustaja saa hoidettua lainanantoprosessin
nopeammin ja yhdellä kertaa valmiiksi sekä saa paremman
näkyvyyden vakuudenhallintaan.
➢ Kiinteistönvälittäjä pystyy tarjoamaan asiakkailleen
saumattoman palvelukokemuksen sähköisen kaupankäynnin
kautta ja saa lisäksi itse hoidettua ja päätettyä toimeksiannot
nopeasti.
➢ Huoneiston omistaja pystyy antamaan kaikki kaupankäyntiin ja
panttaukseen liittyvät tarvittavat suostumukset kerralla.
➢ Huoneiston ostaja saa huoneistonsa omistuksen ja panttaukset
rekisteröityä kaupanteon jälkeen viiveettä.

➢ Taloyhtiö saa tiedon rekisteröidystä uudesta omistajasta
välittömästi ja osakeluettelo on ajan tasalla.
➢ Isännöitsijällä on käytössään ajantasainen osakeluettelo.
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Miten rekisteröintiprosessi digitaaliseksi (arvio)
• 2021 esiselvitysprojekti päättyy
• 2022-2023 Määrittelyt ja tekniset rajapinnat
• Hakemusrajapinta
• Sähköinen suostumus
• 2023 → Valmius sähköisten suostumusten
vastaanottamiseen ja rekisteröintiin
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