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Uudistukset kursiivilla

Tarkistaa
maksuehdot

Maistraatti

MYYJÄ
Puoliso

OSTAJA

Sähköinen kiinteistökauppa tavoitetilassa

Sitoumus 
panttikirjan 

siirrosta

Tarkistaa
maksuehdot

ratkaisee asian
kun ei ole vakiotapaus

Vastaanottaa
ja allekirjoittaa

kauppakirjan

Hyväksyy sitoumuksen olla käyttämättä etuosto-oikeutta
Antaa luvan kauppaan, kun osapuolena on edunvalvoja/holhooja

Lukittu 
Kiinnitys-
hakemus 

Allekirjoittaa 
kiinnityshakemuksen

etukäteen

Laatii
kauppakirjan

luonnoksen

Laatii
kiinnitys-

hakemuksen

Laatii sitoumuksen
panttikirjan siirrosta
ml. maksuehdot

Lukitsee
kauppakirjan

luonnoksen

Maksaa varainsiirtoveron
välitystilille

Panttikirjansiirto-hakemus
Lainhuuto-
hakemus

Kiinnitys-
hakemus

Valvoo maksamista                                 
täydentää hakemukset maksutiedoilla

ja siirtää rahan saajalleLuo hakemukset

Verohallinto Saa varainsiirtoveron

Vastaanottaa maksut
kun kauppa on syntynyt

Saa maksuehtoihin 
kirjatun palkkion

Saa maksuehtoihin 
kirjatun kauppahinnan
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Uudistukset kursiivilla

Tarkistaa
maksuehdot

MYYJÄ
Puoliso
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Sähköinen kiinteistökauppa / Lukittu kauppakirja
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panttikirjan 

siirrosta

Tarkistaa
maksuehdot

ratkaisee asian
kun ei ole vakiotapaus
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Uudistukset kursiivilla

Tarkistaa
maksuehdot

MYYJÄ
Puoliso

OSTAJA

Sähköinen kiinteistökauppa / Varainsiirtoveron maksu

Sitoumus 
panttikirjan 

siirrosta

Tarkistaa
maksuehdot

ratkaisee asian
kun ei ole vakiotapaus

Vastaanottaa
ja allekirjoittaa

kauppakirjan

Lukittu 
Kiinnitys-
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Allekirjoittaa 
kiinnityshakemuksen
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Lainhuuto-
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Kiinnitys-
hakemus

Valvoo maksamista                                 
täydentää hakemukset maksutiedoilla

ja siirtää rahan saajalleLuo hakemukset

Verohallinto Saa varainsiirtoveron
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Uudistukset kursiivilla

Tarkistaa
maksuehdot
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Puoliso

OSTAJA

Sähköinen kiinteistökauppa / Kauppahinnan maksaminen

Sitoumus 
panttikirjan 

siirrosta

Tarkistaa
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ratkaisee asian
kun ei ole vakiotapaus
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Kiinnitys-
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Valvoo maksamista                                 
täydentää hakemukset maksutiedoilla

ja siirtää rahan saajalleLuo hakemukset

Verohallinto Saa varainsiirtoveron

Vastaanottaa maksut
kun kauppa on syntynyt

Saa maksuehtoihin 
kirjatun palkkion

Saa maksuehtoihin 
kirjatun kauppahinnan
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maksuehdot

ratkaisee asian
kun ei ole vakiotapaus
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kauppakirjan
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Lainhuuto-
hakemus

Kiinnitys-
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täydentää hakemukset maksutiedoilla
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kun kauppa on syntynyt
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Puoliso

OSTAJA

Sähköinen kiinteistökauppa / Maistraatin lupa

Sitoumus 
panttikirjan 

siirrosta

Tarkistaa
maksuehdot

ratkaisee asian
kun ei ole vakiotapaus

Vastaanottaa
ja allekirjoittaa

kauppakirjan

Hyväksyy sitoumuksen olla käyttämättä etuosto-oikeutta
Antaa luvan kauppaan, kun osapuolena on edunvalvoja/holhooja
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Kiinnitys-
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Allekirjoittaa 
kiinnityshakemuksen
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Sitoumus 
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Tarkistaa
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kun ei ole vakiotapaus

Vastaanottaa
ja allekirjoittaa
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