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Saara Vesa, palvelupäällikkö
Huoneistojen ja kiinteistöjen omistuksen palvelut

Kiinteistökirjaamisen tilannekatsaus
• Uudet käsittelijät täydessä työn touhussa
• Ruuhka purkautuu hitaasti
• Kiirehdittyjen ja kiinnitysten käsittelyä on priorisoitu
• Sähköinen asiointi kasvussa hitaasti - sähköinen kiinteistökauppa
6,9 %  8,2 % vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana
• Automatiikkaa hyödynnetään varainsiirtoveron maksamisesta
muistuttelussa yksityisasiakkaille ja siitä saatu hyviä tuloksia
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1. kvartaalin lukuja
Kaikki lainhuutohakemukset 01-03/2022
Muut; 5%
Asiointipalvelu;
11%

Lainhuutohakemukset, joissa pankki
asiamiehenä 01-03/2022
Kaupanvahvistaja
; 15%

KVP; 4%
Kaupanvahvistaja;
30%

Sähköposti/posti;
33%

KVP; 8%
Integraattorien
rajapinnat; 47%

Integraattorien
rajapinnat; 13%
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Sähköposti/posti;
34%

Sähköisen asioinnin
lisääminen
HTJ:n
täysimääräinen
käyttöönotto

Automaation
lisääminen

2027

Sähköpostista luovuttu huoneistokirjaamisen päätösten ja
täydennyspyyntöjen toimittamisessa
• Päätös- ja täydennystiedot saataville asiakkaan omaan järjestelmään
rajapintojen välityksellä
• Täydennysten lähettäminen mahdollista ainoastaan
rajapintapalvelun kautta

Rajapinnat sähköisille hakemuksille, suostumuksille ja RSilmoituksille HTJ:ssä toteutettu ja automaattinen päätöksenteko
yleisimmissä massatapauksissa
• Sähköiset palvelut täysimääräisesti käyttöön heti alusta
alkaen kaikissa soveltuvissa tilanteissa

Sähköisen asioinnin tiekartta

Huoneistojen ja kiinteistöjen
vaihdanta tuottaa automaattisesti
ajan tasalla olevan rekisterin

Sähköisten luovutusten määrä ylittää manuaalisten
luovutusten määrän
• Asiakkaille tarjotaan ensisijaisena vaihtoehtona aina
sähköistä luovutusta

Maakaaren uudistustyön suuntaviivat selvillä. Kiinteistökirjaamisen
kehittämissuunnitelman laatiminen ja aikatauluttaminen
• Yhteistyö ekosysteemitoimijoiden kanssa yhteentoimivuuden
varmistamiseksi

Sähköposti kiinteistökirjaamisen hakemuskanavana suljettu
• Hakemusrajapinta täysimääräisessä käytössä

Sähköpostista luovuttu kiinteistökirjaamisen päätösten ja täydennyspyyntöjen
toimittamisessa
• Päätös- ja täydennystiedot saataville asiakkaan omaan järjestelmään
rajapintojen välityksellä
• Täydennysten lähettäminen mahdollista ainoastaan rajapintapalvelun kautta

2022

Yhteiset tavoitteet
• Yhdessä pohdittava konkreettisia keinoja kuinka mahdollistamme
sähköisen kiinteistönvaihdannan prosessin
• Digitaalisten ratkaisujen täysimääräinen hyödyntäminen parhaalla
mahdollisella tavalla vaatii myös toimintatapojen muuttamista
• Kiinteistökirjaamisen osalta sähköposti ajetaan alas vaiheittain
• Ensimmäisenä saapuvan sähköpostin osalta eli hakemusten ja täydennysten
osalta todennäköisesti tämän vuoden loppuun mennessä
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Yksinkertaistamalla onnistumme
•

Toimintatavat kaupan osapuolien näkökulmasta on oltava mahdollisimman
yksinkertaiset ja selkeät

•

Digitaalisuus ja automatisaatio saattaa synnyttää prosessiin haasteita, mutta
niitä pitää pystyä taklaamaan toimintatapoja ja sitoutumista lisäämällä

•

Kaupanvahvistajan kautta lainhuudon vireille saattaminen on kehitetty niihin
tilanteisiin, joissa ostaja hakee lainhuutoa itse ja rajapinnat puolestaan
ammattitoimijoille
•

Edellyttää huolellisuutta ja selkeää vuoropuhelua kaikilta kauppaan liittyviltä
osapuolilta, jotta lainhuutoa ei missään tilanteissa haeta kahteen kertaan

• Asiointipalvelun kautta haetut lainhuutohakemukset maksetaan nykyään
etukäteen, joka aiheuttaa lisähaasteita hakemusten peruuttamisen
yhteydessä
26.4.2022
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Sähköinen kiinteistönvaihdanta
virtaviivaistamalla kaikki osapuolet hyötyvät

Selkeys
•

Virtaviivaisuus

Jokaisen toimijan tehtävä
on huolehtia, että
noudatamme selkeitä
prosesseja emmekä anna
liikaa vaihtoehtoja
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Kiinteistökauppa on aina
kokonaisuus – useiden eri
toimijoiden yhteistyötä ja
keskinäistä
kommunikointia

Sitoutuminen
• Digitaalinen vaihtoehto aina
ensin – jos ei onnistu niin
vasta sitten muut
vaihtoehdot pohdintaan

Sähköinen panttikirja
yhteisillä toimintatavoilla voimme vaikuttaa

Siirto vai
kuolettaminen?

Rekisterin
selkiyttäminen

• Yksityishenkilölle
siirtämisen sijaan aina
ensisijaisesti kuolettaminen

• Kuolettamalla turhat
panttikirjat pois
rasitustodistukselta

• Uudet panttikirjat haetaan
aina suoraan oikealle
uudelle saajalle

• Vakuuksien järjesteleminen
jatkossa helpompaa
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Kustannustehokkuus
• Jokainen siirto maksaa –
kuolettaminen on
maksutonta
• Uusi rahoitustarve - uudet
panttikirjat ja kerralla
kattava vakuus oikealle
saajalle

Mitä seuraavaksi?
•

Ilman konkreettista toiminnan
muuttamista arjessa emme
saavuta yhteistä tavoitettamme

•

Jokaisen yksittäisen
kiinteistökaupan yhteydessä
tehtävät ratkaisut
asiointikanavista vaikuttavat
lopputulokseen

•

Mitä enemmän digitaalisia
palveluita käytetään sitä
paremmaksi niitä voidaan
kehittää
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Yhteiseen suuntaan

