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Uusi arki vaatii 
uusia tapoja 
kohdata

Aloitin viestintä- ja vastuulli-
suusjohtajan virassani 1. kesä-
kuuta. Koronakevään jälki-
mainingeissa en voinut tavata 
kasvokkain – saati kätellen ter-
vehtiä – suurinta osaa uusia 

kollegoitani. Olemme uuden asiak-
kuusjohtaja Susanne Hellmanin 
kanssa sisäistäneet valtavan mää-
rän uutta tietoa verkon yli. 

Olen tehnyt 15 vuoden ajan 
viestinnän johtotehtäviä, mutta 
ensimmäistä kertaa toimin leh-
den päätoimittajana. Lehden teke-
misen sydän on osaava ja ammat-
titaitoinen toimitussihteeri Eija 
Tynnilä, joka koordinoi artikkelit 
ja koko paketin julkaisukuntoon. 
Kesäkuussa ilmestynyt Tietoa 
Maasta -numero syntyi korona-
kriisin kriittisinä hetkinä koko-
naan etäyhteyksin. Tämän nume-
ron tuottamisen aikana maailma 
on jälleen eri asennossa – elämme 
muuttuvien ohjeistusten ja rajoi-
tusten aikaa. 

Syksyn koronatilanteen arvioi-
minen ja ennakoiminen on ollut 
vaikeaa, joten päätimme jo alku-
kesällä perua perinteikkäät Paik-
katietomarkkinat marraskuulta. 
Työntekijöiden, osallistujien ja 
yhteistyökumppaneiden turval-
lisuus on meille ensiarvoisen tär-
keää. Uusi normaali vaatii tottu-
mista ja uusia tapoja kohdata.

Tässä numerossa kerromme Maanmit-
tauslaitoksen vastuullisuustyön kehittämi-
sestä ja yhteistyösuunnitelmista asiakkai-
den ja sidosryhmien suuntaan. Kerromme 
myös, miten teemme palveluistamme saavu-
tettavia ja kehitämme asiakaskokemusta ja 
ekosysteemejä. Teemme tilannekatsauksen 
yhteiskunnallisesti merkittävään projektiin – 
huoneistotietojärjestelmään – Kiinteistöliiton 
ja sähköisen asuntokaupan näkökulmista.

Tietoa Maasta on Maanmittauslaitoksen 
asiakaslehti. Viestinnällisen näkökulman 
lisäksi haluamme kytkeä lehden suunnitte-
luun ja tuotantoon vahvasti digi-, asiakkuus- 
ja ekosysteemiulottuvuuden. Lehtemme 
uudistuu ensi vuonna ja palvelemme sidos-
ryhmiämme entistä paremmin.

On hienoa saada tämän lähes 30-vuoti-
aan julkaisun päätoimittajuus edeltäjältäni 
viestintäjohtaja Pirkko Yliselältä. Onneksi 
saamme pitää Pirkon vielä organisaatiossa 
Struven ketjun maailmanperintökoordi-
naattorina ja Tietoa Maasta -lehden sisältö-
kumppanina.

Tämä lehti on toimitettu ja tuotettu 
Teille Arvoisat Asiakkaamme ja Yhteis-
työkumppanimme – koska olette meille 
äärimmäisen tärkeitä. 

Turvallista syksyn jatkoa arvoisat luki-
jamme!

Maija Ilvonen
Päätoimittaja
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MAANMITTAUSLAITOS TEKEE 
MAANMITTAUSTOIMITUKSIA, 
YLLÄPITÄÄ KIINTEISTÖJEN JA 
OSAKEHUONEISTOJEN TIETOJA, 
HUOLEHTII OMISTUSOIKEUKSIEN 
REKISTERÖINNEISTÄ JA 
KIINNITYKSISTÄ, TUOTTAA 
KARTTA-AINEISTOJA SEKÄ EDISTÄÄ 
PAIKKATIETOJEN TUTKIMUSTA JA 
SOVELTAMISTA. 
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Kolo kalliossa on tiedettä ja historiaa

Kapuamista metsäisellä polulla, portailla kii-
peämistä, lopulta huikeita näkymiä. Tätä on 

Suomen kuudennen maailmanperintökohteen 
Struven ketjun nykypäivä. 

Saksalaissyntyisen tähtitieteilijän 
uteliaisuus selvittää maapallon 
kokoa ja muotoa johti lopulta 
tähän: Struven kolmiomit-
tausketju on osa Unescon 
maailmanperintöluet-
teloa. Mahtaisi profes-
sori Georg Wilhelm 
von Struve (1793–
1864) olla tyytyväi-
nen saavutukseen 
kuten oli lopulliseen 
mittaustulokseenkin 
– maapallo on navoil-
taan litistynyt. 

Struve haki rahoitusta 
mittavaan projektiinsa ja 
Venäjän tsaari näki kolmio-
mittausketjun poliittisen merki-
tyksen. Tsaari sai yhdistettyä Venäjän 
länsiosan tiiviisti emämaahan, bonuksena tarkkoja 
karttoja koko alueesta. Struve sai rahansa. 

2 820 kilometriä ja 265 kolmiopistettä
Mittausprojekti alkoi 1800-luvun alussa. Struve 
eteni Virosta pohjoiseen ja projektiin mukaan tul-
lut Carl von Tenner eteni Latviasta etelään Mus-
taltamerelle, nykyisen Ukrainan Izmailiaan asti. 
2 820 kilometrin pituinen mittausketju kulki läpi 
mahtavan Venäjänmaan ja Ruotsi-Norjan perso-
naaliunionin. Viimeinen 265. kolmiopiste mitat-
tiin Jäämeren rannalla lähellä Hammerfestia. 

Struven nimeä kantava astemittausketju kul-
kee nykyisin 10 valtion läpi. Suojeltaviksi maa-
ilmanperintöpisteiksi on valittu 34 mittauspis-
tettä, joista kuusi sijaitsee Suomen alueella. 
Kolmannes alkuperäisistä 265 mittauspisteistä 
sijaitsee Suomessa ja suojeltuja pisteitäkin on 
eniten meillä. Jokainen maa sai valita edustavim-

mat kohteet maailmanperintöluetteloon. Suo-
messa valittiin suojeltaviksi kohteiksi kuusi pis-
tettä: Stuorrahanoaivi Enontekiöllä (rakennettu 
vuonna 1850), Aavasaksa Ylitorniossa (1845), 

Alatornion kirkko (1842), Oravivuori 
Jyväskylässä (1834), Porlammi 

Myrskylässä (1833) ja Musta-
viiri Pyhtäällä (1833).

10 valtion yhteinen 
maailmanperintö
Mittaukset merkittiin 
poraamalla kallioon 
muutaman sentin 
halkaisijaltaan oleva 
reikä. Maailmanpe-
rintökohteena se ei 

todellakaan näytä kak-
siselta, vain kololta kal-

liossa mahtavien maise-
mien keskellä. Tämä kolo 

on näkyvä merkki aikansa 
huippututkimuksesta, tieteestä 

ja maailmanhistoriasta, jota on tehty 
keskellä korpea 200 vuotta sitten. Intohimoisen 
tutkijan jäljissä maapallon muoto on tarkentunut 
ja mittaaminen kehittynyt.

Struven ketju on edustanut 15 vuoden ajan 
tieteen ja tekniikan kulttuuriperintöä. Vuonna 
2005 Struven maat hakivat ketjua yhdessä osaksi 
Unescon maailmanperintöluetteloa. Vieläkin se 
on Unescon maailmanperintökohteista ainoa, 
jossa on mukana monta eri valtiota. Suomi 
yhdessä Norjan, Ruotsin, Venäjän, Viron, Lat-
vian, Liettuan, Valkovenäjän, Moldovan ja Ukrai-
nan kanssa jakavat Struven ketjun maailmanpe-
rintökohteena.

maanmittauslaitos.fi/struvenketju

maailmanperinto.fi/struven-ketju

Pirkko Yliselä

Struve tänään

Struven ketju näyttää kovin staattiselta,  
mutta sen ympärillä tapahtuu edelleen. Keski- 

Suomen maailmanperintökohteet eli Petäjäveden vanha 
kirkko ja Struven Oravivuoren piste ovat  

suunnittelemassa yhteistä infokeskusta Petäjäveden  
vanhan kirkon kupeeseen. 

Pohjoiset Struven pisteet Tornionjokilaakson molemmin 
puolin miettivät, miten pisteiden tunnettuutta saadaan 

lisättyä ja matkailijoita innostettua paikalle.  
Pohjoiset Struven pisteet ovat ottaneet yhdeksi  

tunnuslauseekseen ”Struven ketju on matka”.  
Sitä se totisesti on.
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GeoForum-yhdistys laajentaa 
paikkatietoyhteisöä

Paikkatietopoliittiseen selonteon vuonna 2018 
asettama tavoite on tehdä Suomeen maa-

ilman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon 
ekosysteemi. Tavoitetta lähestytään useilla toi-
milla, joista yksi on yhteistyön tehostaminen 
uudella yhteistyöelimellä.

GeoForum-yhdistyksen perustamista on val-
misteltu laajalla joukolla viime syksystä. Toimin-
taan on haettu mallia muiden Pohjoismaiden 
vastaavista järjestöistä. Keskeistä on antaa mah-
dollisuudet pitkäjänteiseen yhdessä tekemiseen 
ja riippumattomaan toimintaan. Alan ja toimijoi-
den tilanteen tunnistamiseksi on perustettu 14 
hengen strateginen ohjausryhmä, joka on kesän 
aikana työstänyt strategian ohjaamaan käynnis-
tyvää toimintaa. Strategia nojaa kestävän kehi-
tyksen periaatteisiin, jotka ovat voimakkaasti 
esillä alan kansainvälisessä keskustelussa.

Kohderyhmänä paikkatietoalan ammattilaiset
Toiminnan ensimmäinen painopiste on viestin-
nässä ja verkostoitumisessa. Viestinnässä kohde-
ryhmänä ovat kaikki yhteiskunnan eri tasot. Näin 
tavoitetaan niin poliittiset päättäjät kuin suun-
taansa etsivät nuoretkin. Intensiivisellä viestin-
nällä tavoitetaan paikkatietoalan ammattilaiset 
kotimaassa ja tarvittaessa myös ulkomailla.

Tavoitteena on luoda ja ylläpitää verkostoa, 
jossa ovat mukana alalla toimivat organisaatiot 
laajasti. Näitä on Suomessa yli 200, joista lähes 
puolet ovat kuntia ja kasvava joukko yrityk-
siä. Yhdistys toimii alan yli 1 500 ammattilaisen 
kohtaamispaikkana. Tapahtumissa ja mediassa 
tapahtuvat kohtaamiset edistävät tiedonvaihtoa 
ja luovat positiivisen ympäristön innovaatioille.

Juha Saarentaus

Toiminnan suuntaviivat linjataan loppuvuoden 
aikana

Aktiivinen toiminta ja vakituinen sihteeristö 
edellyttää rahoitusta. Sen on katettava lukuisat 
tapahtumat ja systemaattinen viestintä eri vies-
tintäkanavissa, mukaan lukien lehdet ja julkaisut. 
Rahoitus on tarkoitus kerätä jäsenmaksuilla ja 
tapahtumien osallistumismaksuilla. Kuluvan vuo-
den koronapandemia asettaa haasteita perintei-
sen verkostoitumisen toteuttamiseen ja erityi-
sesti tapahtumien tuomiin tuloihin.

Yhdistys aloittaa toimintansa siemenrahoi-
tuksen turvin. Rahoitukseen on sitoutunut useita 
valtionhallinnon organisaatioita, kuntia ja yri-
tyksiä. Siemenrahoitusvaiheen toimijat linjaa-
vat yhdistyksen toimintaperiaatteet yhdistyksen 
yleiskokouksessa ennen vuoden 2020 loppua. 
Siemenrahoittajia otetaan mukaan marraskuun 
2020 loppuun asti.

Suuntaviivat toiminnalle vahvistetaan tämän 
vuoden aikana, kun mukaan lähtevät toimi-
jat aktivoidaan miettimään, miten toteutamme 
yhteisen visiomme. Paikkatietoyhteisön laajenta-
minen tarjoaa kotipesän yhä laajemmalle joukolle 
paikkatietoalan toimijoita. GeoForum-yhdistyk-
sen avulla varmistamme yhdessä paikkatiedon 
hyödyt koko yhteiskunnalle. Geowise Oy:n toimi-
tusjohtaja Juha Saarentaus toimii yhdistyksessä 
vt. toiminnanjohtajana. Yhdistyksen viestinnästä 
vastaa Elina Ranta.

geoforum.fi

4      TIETOA MAASTA 3/2020



Huoneistotietojärjestelmä askeltaa kohti 
digitaalisuutta

T uli kolme vuotta täyteen siitä, kun ensimmäiset 
huoneistotietojärjestelmän ohjelmistokehittä-
jät aloittivat työnsä. Aika tuntuu pitkältä, mutta 
opettelemista ja tekemistä on ollut valtavasti. 

Edelleen meillä on tekemistä huoneistotie-
tojärjestelmän palvelujen rakentamisessa, mutta parempaa 
kohti mennään koko ajan. Samalla mietitään parannuksia 
lainsäädäntöön, palveluihin ja järjestelmiin, jotta siirtymi-
nen digitaaliseen järjestelmään olisi vieläkin jouhevampi.

Taloyhtiöt ovat keväästä 
alkaen päässeet itse siirtämään 
osakeluettelon tiedot huoneisto- 
tietojärjestelmään – tähän men-
nessä noin 250 yhtiötä on siirtä-
nyt tietonsa. Ryhdymme herät-
telemään nukkuvia taloyhtiöitä, 
jotta ne aloittavat tietojensiir-
ron. Ensi vuonna myös isännöin-
tijärjestelmän käyttäjät pääse-
vät siirtämään tietojaan, jolloin 
huoneistotietojärjestelmään 
siirrettyjen yhtiöiden määrät 
lisääntyvät.

Muuttuvat menettelytavat 
ovat hankalia niille taloyhtiöille, 
joissa ei ole ammattimaista 
isännöitsijää. Kysymyksiä ovat 
monia: mikä on osakeluette-
lon siirtopalvelussa pohjatieto-
jen merkitys, millainen status 
on yhtiön antamilla omistaja-
tiedoilla ja millaiset huoneisto-
tiedot tulee antaa (yhtiöjärjes-
tyksen mukaiset vai todelliset)? 
Lisäksi taloyhtiöille on epäsel-
vää se, mikä on osakekirjojen 
status siirron jälkeen, mitä niille 
tulee tehdä ja millä aikataululla. 

Jorma Turunen, Huoneistotietojärjestelmän ohjelmapäällikkö

Valtavat mahdollisuudet jatkokehittämiselle

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut 
huoneistotietojärjestelmän jatkokehittämistä 
vuoden alkupuolelta. Tarve järjestelmän jatkoke-
hittämisestä ei katoa mihinkään – vaikka koro-
naepidemia on aiheuttanut ja mahdollisesti 
aiheuttaa edelleen yhteiskunnalle merkittäviä 
taloudellisia ongelmia ja lykkää investointeja 
tulevaisuuteen.

Asumisen palvelujen kehittämisessä olemme 
saaneet toimijoilta selkeää viestiä siitä, että vatsa 
ei ole läheskään vielä täynnä. Jopa pienten talo-
yhtiöiden hallitusten jäsenet ovat löytäneet pal-
velut, joita voidaan rakentaa viranomaisten tieto-
varantojen päälle, kunhan tietojärjestelmät vain 
saadaan toimimaan yhteen. Tämä kehittää aivan 
uudella tavalla viranomaisten ja erityisesti yksi-
tyisen sektorin käyttäjäpalveluita. Poikkeuksel-
linen tilanne kevään ja kesän aikana on entises-
tään lisännyt tarvetta digitaalisille palveluille. 

Parempia palveluita yhä useammalle
Tulevaisuudessa Maanmittauslaitoksen perus-
toiminta – maasto- ja paikkatieto sekä rekisterit 
kiinteistöistä ja huoneistoista – nivoutuu entistä 
tiiviimmin osaksi rakennetun ympäristön koko-
naisuutta, joka tarjoaa lähes rajattomat mahdol-
lisuudet uusien ja parempien palvelujen kehittä-
miselle. 

Viranomaisten on myös laajemmin noustava 
poteroistaan ja katsottava yhdessä muiden toi-
mijoiden kanssa, miten paras mahdollinen lop-
pukäyttäjäpalvelu saadaan aikaan. Tähän tarvi-
taan sekä poikkihallinnollista julkisen sektorin 
että yksityisen sektorin palveluntarjoajien sauma-
tonta yhteistyötä. 
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Teksti: Susanne Hellman

Asiakastieto ja asiakkaiden tarpeet pääsevät keskeiseen rooliin, kun kehitämme 
Maanmittauslaitoksen palveluita. Haluamme yhtenäistää ja vahvistaa asiakaslähtöisyyttä 
kaikissa prosesseissa ja kehittää nykyistä hyvää asiakaskokemusta. Monikanavaiseen 
asiakastyöhön tarvitsemme moderneja työkaluja ja yhteisen asiakastietojärjestelmän.

Meillä on mahdollisuus saada aikaan innova-
tiivisia lopputuloksia, kun tunnistamme asi-
akastarpeet ja kokoamme keskeiset yhteis-

työkumppanit yhteen. Yhteistyöllä olemme laatineet 
mm. kansallisen laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelman, 
johon osallistuvat Maanmittauslaitoksen lisäksi Met-
sähallitus, Ruokavirasto, Suomen metsäkeskus ja Suo-
men ympäristökeskus sekä maa- ja metsätalousminis-
teriö, puolustusministeriö ja ympäristöministeriö. 

Yhdessä olemme keränneet kattavan ja tarkan 
aineiston, jota jokainen voi hyödyntää avoimena 
aineistona Maanmittauslaitoksen tiedostopalvelussa. 
Ajantasaista aineistoa käytetään esimerkiksi raken-
netun ympäristön ja kaavoituksen tukena, metsäva-
ratiedon keruussa ja luonnonympäristön muutoksen 
kuvaamisessa. 

Siiloista verkostoihin ja ekosysteemeihin
Mistä liiketoiminnan ekosysteemi muodostuu? Uusi 
ekosysteemijohtajamme Juha Tuomaala kertoo, ettei 
ekosysteemikäsitteelle ole vielä selkeää ja yksiselit-
teistä määritelmää. Ekosysteemit pyrkivät tuotta-
maan yhdessä arvoa ja hyötyä asiakkaille ja ekosys-
teemin toimijoille. Ekosysteemi tarvitsee yhteisen 
vision, johon kaikki toimijat sitoutuvat.

Yhdistämällä useiden toimijoiden palvelut palve-
luketjuiksi pystymme tarjoamaan täysin uusia inno-
vatiivisia palveluita ja ratkaisemaan moniulotteisia 
haasteita. Tämä edellyttää, että ekosysteemin toimi-
jat yhdistävät osaamisensa, resurssinsa ja kehittämis- 
ideansa. Näin tehostetaan toimijoiden tuottavuutta ja 
kykyä reagoida nopeasti erilaisiin ympäristömuutok-
siin yhdessä.

Hyvänä esimerkkinä tästä on jatkuvasti laajen-
tuva kiinteistövaihdannan ekosysteemi, jossa pankit  

Verkostot ja asiakastieto avuksi 
palvelukokemuksen kehittämisessä

ja kiinteistövälittäjät hyödyntävät toiminnassaan Maanmittaus-
laitoksen selainpohjaisia tietopalveluita ja jossa välitetään reaa-
liaikaisesti eri toimijoiden kesken kiinteistövaihdannassa synty-
viä ja tarvittavia tietoja erilaisten rajapintojen (API) avulla. Tämä 
mahdollistaa tietojen viiveettömän rekisteröinnin Maanmittaus-
laitoksessa ja siten nopeuttaa ja tehostaa kaikkien kiinteistövaih-
dannan osapuolten toimintaa. Vastaavaa mallia digitaalisista 
palveluketjuista toteutetaan parhaillaan myös asunto-osakkai-
den vaihdantaan ja panttaukseen. 

Moderneista palveluista hyötyvät kaikki
Maanmittauslaitoksen yhden yritysasiakkaan, Danske Bankin 
riskienhallinnan asiantuntija Head of Retail Credit Portfolio 
Jermu Säippä on tyytyväinen palvelukokonaisuuteen.

– Tänä päivänä odotukset asiakkailla ovat kovat. Kaikki pitää 
tapahtua helposti ja ihmiset ovat tottuneet verkkoasiointiin. 
Ilman Maanmittauslaitoksen sähköisiä rekistereitä ja palveluita 
prosessi olisi pidempi ja vaikeampi.

– Nykyinen kokonaisuus mahdollistaa sen, mitä asiakkaat 
odottavat eli pystymme toimimaan sujuvasti ilman viiveitä, 
ajasta ja paikasta riippumatta. Tämä tukee Danske Bankin stra-
tegiaa ja koko toimintaa, Säippä sanoo.

Jatkamme asiakaspolkujen kehittämistä
Haluamme kehittää uusia kuuntelemisen malleja asiakkaiden 
tarpeiden tunnistamiseen. Palvelujen kehittämisessä on tärkeää 
tunnistaa erilaisia käyttäjäryhmiä. Haluamme tarjota asiakas-
tarpeiden, kestävän kehityksen sekä tietosuoja- ja tietoturvavaa-
timusten mukaisia palveluja keskittyen digitaalisiin palveluihin. 
Samalla varmistamme monikanavaisen asioinnin.

Asiakkaille laadukkaiden ja turvallisten palveluiden tuotta-
minen on useimmissa organisaatiossa olemassaolon oikeutus ja 
tässä asiassa emme poikkea muista. Tunnistamme että asiakastar-
peiden eteen riittää vielä työtä tehtäväksi. Asiakkaan palvelupol-
kua helpottaen haluamme edetä myös Maanmittauslaitoksella. �  K
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Kehitämme 
asiakassuhteita 
ja ekosysteemien 
toimintaa
Maanmittauslaitoksen uudessa strategiassa 
keskeinen tavoite on laadukkaat ja turvalli-
set palvelut asiakkaille. Tämä edellyttää, että 
tuotamme palveluja asiakastarpeiden, kestä-
vän kehityksen ja tietosuoja- ja tietoturva-
vaatimusten mukaisesti.

Toisena tavoitteena on vaikuttaa ak-
tiivisesti ekosysteemeissä ja verkostoissa. 
Haluamme tunnistaa entistä paremmin toi-
mialamme ekosysteemit ja verkostot. Lisäksi 
haluamme luoda yhdessä muiden julkishal-
linnon ja yksityisten toimijoiden kanssa yhä 
parempia asiakaspalveluita, jotka perus-
tuvat digitaalisiin palveluketjuihin. 

Uusien strategisten tavoitteiden 
toteuttamiseksi on perustettu uudet 
asiakkuusjohtajan ja ekosysteemijoh-
tajan virat. Asiakkuusjohtajaksi valit-
tiin Susanne Hellman Tilastokes-
kuksesta ja ekosysteemijohtajaksi 
Juha Tuomaala Maanmittauslai-
tokselta. Uudet johtajat edistävät 
asiakas- ja ekosysteemiajattelun 
kehittämistä – yhdistämällä tuo-
retta näkökulmaa ja vuosikym-
menten kokemusta.
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Kiinteistöliiton vanhemman lakiasiantuntijan Virpi Hienosen mukaan iso osa taloyhtiöistä on jo hyvin perillä huoneistotietojärjestelmästä.



Ensimmäiset askeleet  
huoneistotietojärjestelmään

Teksti: Suvi Takala    Kuvat: Riku Nikkilä

Taloyhtiöille avattiin sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu huhtikuussa 2020. Tänä ja ensi 
vuonna osakeluettelon siirto tulee ajankohtaiseksi yhä useammalle taloyhtiölle Suomessa. 
Kenen kannattaa siirtää osakeluettelo tässä vaiheessa?

Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hie-
nonen suosittelee osakeluettelon siirtoa yhtiöille, 
joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. 

– Tyypillisesti nämä ovat pieniä yhtiöitä, mutta 
kokoa olennaisempaa on se, ettei taloyhtiöllä ole käy-
tössään isännöintijärjestelmää.

Suurten isännöintijärjestelmien datamäärä siir-
retään huoneistotietojärjestelmään vasta myöhem-
min, kun tekniset rajapinnat saadaan kuntoon. Arvi-
olta tämä tapahtuu ensi vuonna. 

Kiinteistöliitto on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
Maanmittauslaitoksen kanssa huoneistotietojärjes-
telmän käyttöönoton aikana. Hienosen mielestä osa-
keluettelon siirtopalvelu vaikuttaa helppokäyttöi-
seltä:

– Palvelu vaikuttaa mielestäni varsin loogiselta ja 
ohjeistus selkeältä.

Miksi osakeluettelo kannattaa siirtää?
Osakeluettelon siirtämisestä on suuri hyöty taloyhtiölle. Osa-
keluettelon siirron jälkeen Maanmittauslaitos huolehtii tie-
tojen ylläpidosta ja siitä, että uudet omistajat merkitään 
osakeluetteloon. Näin ollen hankalienkin tilanteiden ratkai-
seminen jää Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi.

Lisäksi taloyhtiö saa siirron jälkeen käyttöönsä tietopal-
velut. Tietopalveluista voi olla paljon hyötyä varsinkin pie-
nille taloyhtiöille, jotka ovat ylläpitäneet osakeluetteloa 
manuaalisesti. Myös uudet yhtiöt hyötyvät huoneistotietojär-
jestelmästä, muun muassa siksi, ettei niiden ei enää tarvitse 
maksaa osakekirjojen painattamisesta.

– Yksi iso hyöty huoneistotietojärjestelmästä on se, että 
omistajatieto on jatkossa yhdessä rekisterissä koottuna. 

Aiemmin tiedot ovat olleet hajallaan jokai-
sessa yhtiössä, Hienonen sanoo.

Edistää digitaalista asuntokauppaa
Hienosen mukaan iso osa taloyh-
tiöistä on jo hyvin perillä huoneisto-
tietojärjestelmästä ja valmistautu-
nut osakeluettelon siirtoon. Toisaalta 
edelleen on paljon yhtiöitä, joissa 
asiaan ei ole vielä perehdytty.

– Osakeluettelon siirtohan ei ole 
vapaaehtoista eli se on tehtävä jossa-
kin vaiheessa joka tapauksessa, Hie-
nonen muistuttaa.

Taloyhtiöt ovat Hienosen mukaan 
suhtautuneet huoneistotietojärjestel-
mään pääosin myönteisesti. Kysymyk-
set ja haasteet riippuvat paljon myös 
tilanteista.

– Tämän vuoden koronatilanne on var-
masti vauhdittanut digiloikkaa monella 
alalla. Paperisista osakekirjoista eroon pää-
seminen on välttämätöntä, jos asuntokaup-
paa halutaan käydä täysin sähköisesti.

Kaupparekisterin tiedot ajan tasalle
Osakeluettelon siirron jälkeen taloyhtiön 
on ilmoitettava osakkaille, että osakeluet-
telo on siirretty. Samalla yhtiön kannattaa 
kertoa osakkaille, että osakkaiden on jat-
kossa päivitettävä muuttuneet yhteystie-
tonsa suoraan Maanmittauslaitokselle. 

”Paperisista 
osakekirjoista 
eroon 
pääseminen on 
välttämätöntä, 
jos asunto- 
kauppaa 
halutaan 
käydä täysin 
sähköisesti.”
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Taloyhtiö tarvitsee tietoja Maan-
mittauslaitokselta esimerkiksi yhtiö-
kokouskutsujen ja vastikelaskujen 
lähetyksessä sekä lunastusmenettelyti-
lanteissa. Taloyhtiö saa siirron jälkeen 
haettua siirtopalvelusta aina tarvitse-
mansa ajantasaiset osakkaiden yhte-
ystiedot sekä tulostettua omaan käyt-
töönsä yhtiön osakeluettelon. Yhtiö saa 
jatkossa myös tiedon omistajanvaih-
doksista Maanmittauslaitokselta. 

– Tiedonkulun varmistaminen on 
todella tärkeää. Kannattaa tarkistaa, 
että taloyhtiöllä on kaupparekisterissä 
ajantasaiset tiedot hallituksesta ja 
isännöitsijästä. Yhtä tärkeää on muis-
taa myös päivittää muuttuneet tiedot 
välittömästi kaupparekisteriin, Hieno-
nen neuvoo.

Teksti: Virva Luoto

Myös osakkaiden täytyy toimia

Välillä on esiintynyt väärää käsitystä siitä, että 
taloyhtiö hoitaisi myös osakekirjojen mitätöin-
nin tai että huoneistojen omistukset siirtyisivät 
automaattisesti sähköisiksi osakeluettelon siir-
ron myötä. Näin ei kuitenkaan ole, vaan jokainen 
osakkeenomistaja hakee osakeluettelon siirron 
jälkeen vielä erikseen omistuksensa rekisteröin-
tiä Maanmittauslaitokselta. 

Maanmittauslaitos edellyttää, että alkupe-
räinen paperinen osakekirja toimitetaan hake-
muksen yhteydessä mitätöitäväksi. Jos osakekirja 
on pankissa lainan vakuutena, myös pankki voi 
hakea omistuksen rekisteröintiä osakkeenomista-
jan valtuuttamana.

Omistuksen rekisteröintiin on aikaa 10 vuotta 
osakeluettelon siirrosta, mutta rekisteröinti

on pakollista jo aiemmin, jos huoneisto vaih-
taa omistajaa.

Sähköinen huoneistotietojärjestelmä 
osakehuoneistoille
Vuoden 2019 alussa Suomessa on otettu käyttöön 
sähköinen huoneistotietojärjestelmä, jonne koo-
taan tiedot osakehuoneistojen omistuksista ja 
panttauksista. Osakeluettelon siirto on vanhoille 
taloyhtiöille ensimmäinen vaihe huoneistotieto-
järjestelmään siirtymiseen.

Osakehuoneistolla tarkoitetaan esimerkiksi 
kerrostaloasuntoa tai autotallia. Osakehuoneis-
tojen omistus ja vaihto Suomessa on aiemmin 
perustunut paperisiin osakekirjoihin. Huoneis-
totietojärjestelmän myötä paperiset osakekirjat 
vaihtuvat vähitellen sähköisiin omistajamerkin-
töihin.

Uudet taloyhtiöt perustetaan nykyään jo täy-
sin sähköisesti, ja niiden tiedot tulevat suoraan 
huoneistotietojärjestelmään. Huoneistoilla on 
alusta asti sähköinen omistajamerkintä paperi-
sen osakekirjan sijaan.

Vanhojen, ennen vuotta 2019 perustettujen 
taloyhtiöiden siirtyminen järjestelmään alkaa 
osakeluettelon siirrolla, jolloin taloyhtiö ilmoittaa 
Maanmittauslaitokselle perustietoja yhtiöstä sekä 
alustavat omistajatiedot. �
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Vastuullisuus on tekoja ja valintoja,  
päivittäisiä päätöksiä

Julkishallinnollisena toimijana Maanmittauslaitoksen toiminnan on oltava paitsi 
lainmukaista myös vastuullista. Tämä tarkoittaa yhteisen hyvän tuottamista 

yhteiskunnalle ja negatiivisten vaikutusten minimoimista omassa toiminnassa. 

Teksti: Virva Luoto

SÄHKÖISTEN 
PALVELUIDEN 
SAATAVUUS- 
PROSENTTI 

99,7%

78% 
ASIAKAS-

PALVELUSTA 
PAIKKA-

RIIPPUMATONTA

87% 
ASIAKKAISTA 
TYYTYVÄISIÄ 
PALVELUIHIN

7 400 
HEHTAARIA 

VALMISTUNEITA 
TILUSJÄRJESTELYJÄ
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Olemme mitanneet ja arvioineet toimintamme yhteis-
kuntavastuuta vuodesta 2014. Meillä vastuullisuus 
näkyy esimerkiksi siinä, että huolehdimme henkilös-

tömme, asiakkaidemme ja toimintaympäristömme hyvin-
voinnista sekä toiminnan taloudellisesta kestävyydestä.

Vastaamme päivittäin päätöstemme ja toimintamme 
vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön, asiakkaisiin ja 
henkilöstöön. Olemme yksi Suomen suurimmista virastoista 
lähes 1 650 työntekijällä ja 36 toimipaikkakunnalla.

Uusi strategia ja organisaatio
Uudessa strategiassa vastuullisuuden merkitys kasvaa enti-
sestään. Vastuullisuuden periaatteet on määritelty aiempaa 
tarkemmin. Ensimmäistä kertaa periaatteissa on mainittu 
myös vapaaehtoiset toimet, joilla edistämme kestävää kehi-
tystä yli lain minimivaatimusten.

Uudistuneessa organisaatiossa on aloittanut viestintä- ja 
vastuullisuusjohtaja Maija Ilvonen. Hän on työskennellyt 
lähes 15 vuotta viestinnän johtotehtävissä teknologia-alalla, 
turvallisuushallinnossa ja ilmailualalla. Näillä näköalapai-
koilla hän on seurannut, miten vastuullisuus on integroitu 
kiinteäksi osaksi päätöksentekoa. Yksikään organisaatio ei 
voi kääntää katsettaan toimintansa ja toimintaympäristönsä 
suorista ja epäsuorista vaikutuksista.

– Vastuullinen päätöksenteko ottaa kantaa tekemisen 
tapaan, siihen miten tehdään, Ilvonen muistuttaa.

– Vastuullisuus on myös tekoja ja valintoja: miten käy-
tämme julkista valtaa päivittäisessä työssä, miten kohtelemme 

toinen toisiamme ja miten huomioimme 
ympäristövaikutukset päätöksenteossa 
ja arjessa, Ilvonen luonnehtii.

Vastuullisuusohjelma
Yhteiskuntavastuuraportissa kuva-
taan Maanmittauslaitoksen toimin-
nan yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä 
niihin liittyviä tavoitteita ja mittareita 
taloudellisen, sosiaalisen ja ympäris-
tövastuun näkökulmista. Tulevaisuu-
dessa tavoitteiden ja niiden mittaa-
misen tukena on koko organisaation 
vastuullisuusohjelma.

Vastuullisuus on osa päivittäistä 
työtä. Käytännön toimet ovat toiminta-
yksiköiden johdon vastuulla. Laitoksen 
strategiaryhmä kantaa vastuun kes-
tävän kehityksen edistämisestä, jota 
kehitetään vastedes Ilvosen johdolla. 
Pääjohtaja Arvo Kokkonen hyväksyy 
ja päättää vastuullisuuteen liittyvät 
keskeiset hankkeet ja tavoitteet. 

Käytännön esimerkki vastuulli-
suudesta oli sitoutuminen sovittuihin 
kesätöihin koronapandemian aiheut-
taman poikkeuksellisen kevään jäl-
keen. Kesällä 2020 työllistimme lähes 
100 nuorta erilaisissa toimisto- ja toi-
mitustöissä.

Compliance – hyvät toimintatavat 
Maanmittauslaitoksessa
Hyvät toimintatavat Maanmittauslai-
toksessa -projekti on yksi tapa varmis-
taa vastuullisen toiminnan toteutu-

14 500 
PÄIVITTÄISTÄ KÄVIJÄÄ 

KARTTAPAIKASSA

337 700
MAANMITTAUSTOIMITUSTA SEKÄ 

KIRJAAMISRATKAISUA, JOISTA

99,9 % 
TOTEUTUI ILMAN OIKEUDELLISIA 

TOIMENPITEITÄ
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minen läpi organisaation. Projektissa 
kootaan ja vahvistetaan nykyiset peri-
aatteet ja juridinen pohja talouden-
hoidossa, yksityisyys- ja julkisuuskäy-
tännöissä, hyvässä hallinnossa sekä 
esimies- ja työyhteisötaidoissa. Jokai-
nen työntekijä osallistuu hyviä toi-
mintatapoja käsittelevään verkko-

koulutukseen ja saa itselleen arkityön 
opastuksen ja osaamisen.

Projektilla varmistamme henki-
löstön osaamisen ja hyvinvoinnin, 
läpinäkyvän ja oikeudenmukaisen 
viranomaistoiminnan, kestävän talou-
denhoidon sekä kustannustehokkaasti 
ja laadukkaasti asiakkaiden tarpeisiin 
vastaamisen. Seuraamme myös sitä, että 
toimimme yksityisyys- ja julkisuuslain-
säädännön mukaan ja olemme luotet-
tava sopimuskumppani. Vastuullisuus 
ei ole vain hienoja sanoja vaan osa arki-
sia valintoja ja suunnitteluratkaisuja.

– Otamme päivittäin askeleita kohti 
tavoitteitamme ja seuraamme niiden 
toteutumista. Tämän työn näkyväksi 
tekemisessä, sen vaikutusten mittaa-
misessa sekä tulevaisuuden tavoittei-

den asettamisessa on kehitettävää. Lähtökohtia kehitykselle 
ovat asiakaskeskeisyys, digitaalisten palvelujen saavutetta-
vuus ja ekosysteemien kumppanuudet, Ilvonen kertoo.

Green office -ohjelma
Tulevia kehityskohteita on tavoitteellisempi ympäristö-
työ. Välillistä ympäristöhyötyä yhteiskunnan käyttöön lai-
tos tuottaa muun muassa tilusjärjestelyiden sekä laaduk-
kaan paikkatiedon ja tutkimuksen avulla. Toiminnan suoria 
ympäristövaikutuksia seurataan maailman ympäristöjär-
jestö WWF:n Green Office -ympäristöohjelman avulla.

– Tuloksellinen ympäristötyö vaatii tavoitteellista ja suun-
nitelmallista toimintaa. Se vaatii myös sitoutumista ja val-
miutta muuttaa toimintatapoja. Ympäristöohjelman ja vuo-
siraportoinnin avulla pystymme seuraamaan, missä asioissa 
olemme onnistuneet ja missä on vielä parannettavaa, Ilvo-
nen kiteyttää.

Aloitimme Green Office -ohjelman vuonna 2014 ja tänä 
vuonna mukaan liittyi 10. toimipaikkamme. Seuraamme 
paperin kulutusta, sähkön kulutusta, matkustamista ja han-
kintoja. Haluamme laajentaa ohjelman koko laitoksen toimin-
taan ja tehdä kestävän kehityksen periaatteista toimipaik-
kojemme ja palvelupisteidemme arkea. Lisäksi kehitämme 
päästöraporttia koko laitoksen ympäristötyötä varten. �

Vastuullisuus ei ole vain 
hienoja sanoja vaan 
osa arkisia valintoja ja 
suunnitteluratkaisuja.

Maanmittauslaitoksen yhteiskunta-
vastuuraportit vuosilta 2014–2019 

maanmittauslaitos.fi/organisaatio

WWF Green Office -ympäristöohjelma 

wwf.fi/greenoffice

TYÖNTEKIJÖIDEN 
KOKONAISTYYTYVÄISYYS VM BARO 

-HENKILÖSTÖTUTKIMUKSESSA

3,9/5 
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Saavutettavuusarviointi on tehty omana työnä

Verkkosivustojen saavutettavuus on 
ollut suurennuslasin alla monessa val-
tion organisaatiossa parina kuluvana 

vuotena, kun siirtymäaika kansainvälisten 
saavutettavuusvaatimusten täyttämiselle 
on lähestynyt loppuaan. Maanmittauslai-
toksessa on tehty hartiavoimin töitä verkko-
sivustojen saavutettavuuden eteen. Tähän 

mennessä kymmenkunta asiakkaita palvele-
vaa verkkosivustoa on käynyt läpi saavutetta-
vuusarvioinnin. 

Saavutettavuusurakka alkoi 2019 keväällä 
saavutettavuusprojektilla, jossa laitoksen omat 
asiantuntijat kartoittivat laitoksen verkkosi-
vustot ja arvioivat kunkin sivuston kohdalla, 
kuuluuko se niin sanotun digipalvelulain pii-

Teksti: Emilia Hannula    Kuva: Maanmittauslaitos

Parivuotinen saavutettavuuden eteen tehty työ kulminoitui syyskuussa, kun 
Maanmittauslaitoksen saavutettavuusselosteet julkaistiin. Tavoitteena on, että  
jokaisella työntekijällä on valmiudet ratkaista yksinkertainen saavutettavuuspyyntö itse.
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riin. Lisäksi arvioitiin, tuleeko sivustosta tehdä saavutet-
tavuusarviointi ja mitä mahdollisia korjauksia sivustoon 
tarvitaan, jotta se täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuusarviointi organisaation omana työnä 
vaati runsaasti perehtymistä uuteen aiheeseen lainsää-
dännön ja teknisten ratkaisujen näkökulmista. Digitaa-
listen palvelujen saavutettavuus on laaja kokonaisuus, 
ja Maanmittauslaitoksessa on tehty paljon työtä 
saavutettavuuden varmistamiseksi eri verkkosi-
vustoilla. Sisäisen perehtymisen etuna on, että 
projektin myötä hankittu osaaminen jää taloon 
myös projektin jälkeen. 

Saavutettavuudella edistetään 
yhdenvertaisuutta ja käyttökokemusta
Mikään aivan uusi asia saavutettavuus ei ole. 
Ajatus siitä, että verkossa tarjottavien palve-
lujen on oltava kaikkien ihmisten käytettä-
vissä mahdollisimman helposti, on puhuttanut 
IT-alan asiantuntijoita jo pitkään. EU:n direk-
tiivi verkkosivustojen saavutettavuuden takaa-
miseksi säädettiin jo vuonna 2016. Suomessa 
direktiivi pantiin täytäntöön digitaalisten pal-
velujen tarjoamisesta annetulla lailla, josta käy-
tetään nimeä digipalvelulaki. 

IT-alan ulkopuolella moni on aikaisemmin 
kuullut sanan esteettömyys, kun puhutaan esimerkiksi 
esteettömistä sisäänkäynneistä. Sekä esteettömyydellä 
että saavutettavuudella edistetään yhdenvertaisuutta ja 
parannetaan käyttökokemusta. Esteettömyys liittyy fyy-
siseen ympäristöön ja saavutettavuus verkkosivustoihin.

Maanmittauslaitos on ollut saavutettavuuden huo-
mioimisessa valtionhallinnon ensiaallossa. Uusitut 
verkkosivut saivat Näkövammaisten liiton myöntämän 
Saavutettavuus huomioitu -leiman jo toukokuussa 2017.

Verkkosivustojen saavutettavuutta ohjaa direktii-
vin ja digipalvelulain lisäksi kansainvälinen WCAG 2.1 
-kriteeristö. Kriteeristö sisältää toista sataa yksityiskoh-
taista ohjetta, joiden pohjalta verkkosivuston saavutet-
tavuutta voi arvioida. Arvioitavana ovat verkkosivuston 
havaittavuus, hallittavuus, ymmärrettävyys ja toimin-
tavarmuus. Maanmittauslaitoksen tekemissä saavutet-
tavuusarvioinneissa jokainen verkkosivusto arvioitiin 
kriteeristön pohjalta niin, että verkkosivuston oli täytet-
tävä kriteeristön AA-taso. 

Laki velvoittaa ja tulokset motivoivat
WCAG-ohjeistus ottaa kantaa lähinnä verkkosivustojen 
tekniseen saavutettavuuteen. Se on vain yksi osa-alue saa-

vutettavuudesta. Lain vaatimusten lisäksi Maanmittaus-
laitoksessa halutaan varmistaa, että sivustojen käyttöliit-
tymät suunnitellaan helppokäyttöisiksi ja intuitiivisiksi 
ja sivustojen sisällöt ovat ymmärrettäviä käyttäjille. Moti-
vaatio kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun on yksinker-
tainen: Kun verkkosivusto on toteutettu saavutettavasti, 
se ei palvele pelkästään erityisryhmiä, vaan on helppo-

käyttöinen mahdollisimman monille. 
Maanmittauslaitoksessa on aloittanut alku-

keväästä 2020 viisihenkinen saavutettavuus-
tiimi. Tiimi on monialainen: tiimiläisiltä löytyy 
asiantuntemusta lainsäädännöstä, asiakaspal-
velusta, IT-kehittämisestä ja viestinnästä.

Saavutettavuustiimin tehtäviin kuuluu 
koordinoida saavutettavuuteen liittyvät asiat 
ja yhteydenotot laitoksessa sekä tämän tehtä-
vänsä perusteella varmistaa muun muassa, että 
laitoksessa on tarvittavat ohjeistukset saavu-
tettavuuden varmistamiseksi verkkosivustoilla 
ja mobiilisovelluksissa sekä ohjeistukset sen 
varalle, kun asiakkailta tulee yhteydenottoja 
saavutettavuudesta. Kukin palvelupäällikkö 
vastaa puolestaan saavutettavuusvaatimusten 
täyttämisestä omalla vastuullaan olevan palve-
lunsa osalta.

Asiakkaiden yhteydenottoihin kannattaa 
valmistautua
Digipalvelulaki takaa, että asiakas voi antaa verkkosi-
vustosta saavutettavuuspalautetta tai pyytää verkkosi-
sältöä saavutettavassa muodossa. Saavutettavuuspalaut-
teet auttavat organisaatioita parantamaan palvelujaan.

Kenelle tahansa työntekijälle voi tulla vastaan 
tilanne, jossa asiakas pyytää dokumenttia tai verkkosi-
vujen sisältöä saavutettavassa muodossa. Yhteydenot-
toihin kannattaa varautua, sillä pyyntö voi tulla yhtä 
hyvin sähköisiä kanavia pitkin kuin fyysisessä palvelu-
tilanteessa, esimerkiksi asiakaspalvelun tiskillä tai toi-
mituskokouksessa. 

Meidän tavoitteemme on, että jokaisella työnteki-
jällä on valmiudet ratkaista yksinkertainen saavutetta-
vuuspyyntö itse. Jos asiakkaalle esimerkiksi riittää, että 
hänen tarvitsemansa dokumentin lukee ääneen, pyyntö 
on helppo toteuttaa suoraan asiakaspalvelutilanteessa. 
Jos asia on monimutkaisempi, asiakas ohjataan lähet-
tämään saavutettavuuspalaute verkkolomakkeella tai 
sähköpostitse. Saavutettavuuspalautteeseen vastataan 
pääsääntöisesti viipymättä ja viimeistään kahden vii-
kon kuluessa palautteen saapumisesta. �

Saavutettavasti 
toteutettu 

verkkosivusto  
ei palvele 

pelkästään 
erityisryhmiä,  

vaan on  
helppo- 

käyttöinen 
mahdollisim- 
man monille.
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Vanhat Suomen kartat entistä helpommin verkosta
Tiesitkö, että Suomi tuli osaksi Euroopan karttaa 1400-luvulla? Ensimmäisen kerran 
Suomessa sijaitsevia paikkoja mainittiin Al-Idrisin Tabula Rogierianassa, jossa maini-
taan Häme ja Turku. 

Maanmittauslaitoksessa on tehty selvitys, jonka avulla Suomen vanhojen karttojen 
saatavuutta ja tiedonhakua on parannettu. Suurin osa Suomen vanhoista kartoista löy-
tyy Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston ja Maanmittauslaitoksen arkistoista. Karttoja 
on myös Ruotsin valtionarkistossa, Ruotsin kuninkaallisessa kirjastossa, Ruotsin maan-
mittauslaitoksen arkistossa sekä muissa Euroopan kirjastoissa.

Selvitystyössä koostettiin karttaluettelot, jotka auttavat hahmottamaan, mitä kart-
toja ja karttasarjoja on olemassa ja mistä ne löytyvät. Tietoa voivat hyödyntää kaikki 
kartoista kiinnostuneet, kuten kansalaiset ja tutkijat. 

Karttaluettelot ovat Excel-taulukoina. Taulukoista voi etsiä karttoja kartan nimen, 
tekijän ja tekoajan perusteella. Kartat on jaettu luokkiin karttatyypeittäin. 

maanmittauslaitos.fi/suomenvanhatkartat

Baltic Explorer auttaa 
sovittamaan ristiriitaiset 
intressit
Maanmittauslaitoksen Geoinformatiikan ja 
kartografian osaston tutkijat kehittivät Bal-
tic Explorer -web-sovelluksen, jolla on helppo 
tehdä paikkatietoon perustuvaa suunnittelu-
työtä yhdessä. 

– Sovellusta voi käyttää niin merialuei-
den, maankäytön kuin kriisinhallinnan 
suunnitteluun. Sen avulla voi ratkoa eri toi-
mijoiden intresseihin liittyviä ristiriitoja, 
osastonjohtaja Juha Oksanen kertoo.

Sovellus toteutettiin BONUS BASMATI 
-hankkeessa, jossa kehitettiin tehokkaam-
man osallistavan merialuesuunnittelun kei-
noja. Hankkeessa oli mukana organisaatioita 
viidestä Itämeren alueen valtiosta. Tutkimus-
ta on rahoittanut EU:n ja sen jäsenmaiden 
BONUS-tutkimusohjelma (Art 185).

Koronapandemia kiihdytti 
mökkikaupan uuteen nousuun 
Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä vas-
taava rekisteripäällikkö Taisto Toppinen on 
seurannut kevään ja kesän ajan mielenkiin-
nolla koronapandemian vaikutuksia mök-
kikauppojen määrään ja hintakehitykseen. 
Tammi-elokuun aikana mökkikauppa on li-
sääntynyt 41 prosentilla. 

– Elokuun loppuun mennessä myytiin 
kaikkiaan 3 560 vapaa-ajan asuntoa. Tämä on 
41 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019, 
Toppinen kertoi.

Toppisen arvion mukaan vuodesta 2020 
tulee kaikkien aikojen ennätysvuosi mökki-
kaupassa. 

– Tämänhetkisen veikkaukseni mukaan 
mökkikauppoja tehdään tänä vuonna 40 
prosenttia viimevuotista enemmän, Toppi-
nen ennakoi.

Vapaa-ajan asunnot käyvät kaupaksi 
koko maassa, suuria alueellisia eroja ei kiin-
teistökaupparekisteristä löydy. Ostajia kiin-
nostavat mökit, joiden sijainti on hyvä eli 
jotka sijaitsevat kohtuuetäisyydellä kasvavis-
ta suurista kaupungeista ja isojen vesistöjen 
rannoilla.

Tilastotiedot mökkikaupoista perustuvat 
Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppa-
hintatilastoon, joka päivitetään kuukausittain. 

maanmittauslaitos.fi ⊲ Asioi verkossa ⊲ 
Tilastotietoa kiinteistokaupoista
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Autonomista navigointia kehitetään Tallinnan risteilyillä
Maanmittauslaitoksen tutkijat kävivät keräämässä dataa kesän aikana Tallink Megastar 
-aluksella. Datankeruu on osa tutkimushanketta Maritime AI-NAV, jossa kehitetään lai-
vojen autonomisen navigoinnin menetelmiä. 

Tutkimuksen tarkoitus on yhdistää eri lähteistä saatua aineistoa, kuten kuvaa, ään-
tä, tutka- ja lasermittauksia, satelliittipaikannusta sekä muiden aluksien sijaintitietoja. 
Hankkeessa ovat mukana Maanmittauslaitos, Aalto-yliopisto ja Fleetrange Oy. Yhteis-
työkumppanina on Tallink Grupp.

Syksyllä Aalto-yliopiston tutkijat käsittelevät kerättyä dataa ja parantavat sen avul-
la kehittämiään tekoälyalgoritmeja. Tarkoitus on tehdä vuoden loppuun mennessä uusi 
datankeruumatka Tallink Megastarilla, minkä perusteella voidaan testata algoritmeihin 
tehtyjä parannuksia. 
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Onko haaveissa mökki tai uusi 
koti? Olipa kohteena asunto, 
auto tai vaikkapa vene, hankin-
taan tarvitaan usein lainara-
haa. Pankissa käydyn keskuste-
lun jälkeen saat yleensä ohjeet 
hakea kiinnitystä. Mikä kiinni-
tys on ja miten se haetaan? Kiin-
nitys on lainhuuto- ja kiinnitys-
rekisteriin tehtävä merkintä, 
jonka kohde voi olla kiinteistö 
tai vuokraoikeus, tai näiden 
määräosa.

Aiemmin kiinnityksestä annet-
tiin todistukseksi kirjallinen 
panttikirja. Nykyinen pantti-
kirja on sähköinen ja ilmenee 
kiinteistön tai vuokraoikeuden 
rasitustodistuksesta. Pantti-
kirjan voi antaa lainan vakuu-
deksi ja saajaksi rekisteriin säh-
köiselle panttikirjalle voidaan 
merkitä esimerkiksi omistaja tai 
lainan antanut pankki. Pantti- 
oikeus syntyy, kun sähköinen 
panttikirja luovutetaan velko-
jalle, eli kun hakemus on tullut 
vireille. 

Miten kiinnitystä haetaan?  
Kiinteistövaihdannan palvelun  
kautta saat haettua kiinnityk-
sen. Automaattipäätöksellä kiin-
nitys voidaan parhaassa tapauk-
sessa vahvistaa muutamassa 
sekunnissa hakemuksen allekir-
joittamisen jälkeen. Pankki voi 
laatia hakemuksesi valmiiksi 

eikä sinun tarvitse tehdä muuta 
kuin allekirjoittaa hakemus 
pankkitunnuksilla tai mobiili-
varmenteella. Pantinsaaja saa 
tiedon kiinnityksen vahvistami-
sesta ja laina onkin pian nostet-
tavissa. 

Kiinnityksen hakeminen on 
helppoa ja nopeaa. Edellytyk-
senä on, että omistat ja olet kir-
jauttanut omistuksesi kiinnittä-
misen kohteeseen joko yksin tai 
esimerkiksi yhdessä kumppanin  
kanssa. Molemmat omistajat 
voivat kiinnittää oman omistus-
osuutensa tai yhdessä koko kiin-
teistön. 

Nykyään voit rekisteröidä myös 
asunto-osakkeen panttauk-
sen osakehuoneistorekiste-
riin. Kun asunto-osake toimii 
lainan vakuutena, on pankki 
panttauksen hakijana ja osak-
keenomistaja antaa tähän suos-
tumuksensa. Rekistereistämme 
ilmenee niin kohteisiin vahvis-
tetut kiinnitykset kuin pant-
tauksetkin: kiinnitys löytyy 
lainhuuto- ja kiinnitysrekiste-
ristä, panttaus puolestaan osa-
kehuoneistorekisteristä. 

Tiina Lokka-Lepistö

Terminurkassa esitellään maan-
mittausalan ammattisanastoa. 

KIINNITYS, PANTTAUS JA RASITUS

Terminurkka

Kiinteistökauppaa tehdään 
sähköisesti ja mobiilisti 
Kiinteistö vaihtaa omistajaa vuosittain yli 
70 000 kertaa. Olennainen osa omistajan-
vaihdosta on kauppakirjan laatiminen. Mo-
nikaan ei tiedä, että kauppakirjan on voinut 
tehdä sähköisesti jo vuodesta 2013, jolloin 
Maanmittauslaitos julkaisi ensimmäisen ver-
sion Kiinteistövaihdannan palvelusta (KVP).

Kiinteistövaihdannan palvelu on erityi-
sesti yksityishenkilöiden käyttöön tarkoitettu 
käyttöliittymä, jossa voidaan tehdä sähköinen 
kiinteistön kauppa-, lahja- tai vaihtokirja. Pal-
velussa kiinteistön omistaja voi myös hakea 
kiinnityksiä omistamalleen kiinteistölle tai 
siirtää sähköisiä panttikirjoja itseltään pois. 
Myyjä tai ostaja voi myös valtuuttaa toisen te-
kemään edellä mainittuja toimia puolestaan.

Syksyllä 2020 Kiinteistövaihdannan pal-
velusta julkaistaan mobiilikäyttöinen versio. 
Tämä mahdollistaa sujuvamman käytön 
myös mobiilisti. Samalla palvelun käyttöliit-
tymästä tehdään saavutettavuusdirektiivin 
mukainen. Saavutettava verkkopalvelu on 
helppokäyttöisempi ja ymmärrettävämpi.

Kaikista kiinteistökaupoista sähköisten 
kauppojen osuus on noin viisi prosenttia. 
Vuonna 2019 kaikista sähköisesti haetuista 
kiinnityshakemuksista 62 prosenttia ratkais-
tiin välittömästi ilman viivettä. Sähköistä 
kiinteistökauppaa tekee jo yli 50 kiinteistön-
välitysliikettä ympäri Suomea. 

maanmittauslaitos.fi ⊲ Asioi verkossa ⊲ 
Kiinteistovaihdannan palvelu

Uusi maastotietojen 
tuotantojärjestelmä avoimella 
lähdekoodilla
Maanmittauslaitoksen uuden maastotieto-
jen tuotantojärjestelmän alustana käytetään 
avoimeen lähdekoodiin pohjautuvia teknolo-
gioita. Päätös tuotantojärjestelmän uudista-
misesta tehtiin, koska maastotietojen käyt-
tötarpeet ovat muuttuneet eikä nykyinen 
järjestelmä enää vastaa tarpeisiin. Nykyinen 
maastotietojen tuotantojärjestelmä on ollut 
käytössä 20 vuotta.

Uudella tuotantojärjestelmällä kerätään 
ja ajantasaistetaan kansallisen maastotieto-
kannan tietoja sekä tuotetaan yleiset kart-
tatuotteet. Maastotietojen tuotannon uusia 
vaatimuksia ovat esimerkiksi kolmiulotteisen 
tiedon käsittely, maastokohteiden elinkaaren 
hallinta ja tiedon ajantasaistusta tehostavien 
analyysityökalujen hyödyntäminen. 
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De första stegen mot ett bostadsdatasystem

Fastighetsförbundets seniora jurist  
Virpi Hienonen (på bilden) 
rekommenderar överföring av 

aktieböcker för bolag som inte använ-
der fastighetsförvaltningssystem. 

– Det handlar generellt om små 
bolag. Något som dock går före stor-
lek är att husbolaget inte använder ett  
fastighetsförvaltningssystem.

Datamängden i de stora fastighets- 
förvaltningssystemen överförs till 
bostadsdatasystemet först när de tek-
niska gränssnitten är klara. Det sker 
uppskattningsvis nästa år. 

Varför överföra aktieboken?
När aktieboken har överförts ansvarar 
Lantmäteriverket för att upprätthålla 
uppgifterna och att nya ägare förs in 
i aktieboken. Därmed ansvarar Lantmäteriverket 
även för att lösa svåra situationer.

Dessutom får husbolaget tillgång till informa-
tionstjänster efter överföringen. Informations-
tjänsterna kan vara till stor nytta för husbolag som 
har fört aktiebok manuellt. Efter överföringen kan 
husbolaget alltid hämta aktuella kontaktuppgif-
ter till delägarna och skriva ut aktieboken i över-
föringstjänsten.

– Det är mycket viktigt att säkerställa informa-
tionsutbyte. Vi rekommenderar att husbolaget kon-
trollerar att det har lämnat aktuella uppgifter om 
styrelsen och disponenten till handelsregistret, 
säger Hienonen.

Även delägarna ska agera
Efter överföringen av aktieboken ska varje aktie-
ägare separat ansöka om registrering av ägande 
av sin aktielägenhet hos Lantmäteriverket. I sam-
band med ansökan ska aktiebrevet i original över-

Våren 2020 öppnades en elektronisk tjänst för överföring av aktieböcker som är 
avsedd för husbolag. Överföringen av aktieböcker är aktuell för allt fler husbolag 
i år och nästa år. Vem bör överföra aktieboken nu?

lämnas för makulering. Om aktiebrevet har ställts 
som säkerhet för ett lån i banken, kan även ban-
ken ansöka om registrering av ägande med full-
makt från aktieägaren.

Aktieägaren har tio år på sig att registrera 
ägande, men registrering är obligatorisk redan 
tidigare om bostaden byter ägare.

Elektroniskt bostadsdatasystem för 
aktielägenheter
I början av 2019 infördes ett bostadsdatasystem i 
Finland. I systemet insamlas uppgifter om ägande 
och pantsättning av aktielägenheter. Överföring 
av aktieboken är det första steget för gamla hus-
bolag att övergå till bostadsdatasystemet.

Nya husbolag grundas numera helt elektro-
niskt och informationen införs direkt i bostads-
datasystemet. Lägenheterna är redan från bör-
jan försedda med en elektronisk ägaranteckning 
i stället för ett aktiebrev i pappersform. � FO
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Tillgänglighetsbedömningar 
gjordes internt

Ansvarstagande är gärningar 
och val

Det två år långa arbetet för tillgänglighet kulmi-
nerade i september när Lantmäteriverket offent-
liggjorde tillgänglighetsbedömningar av drygt 
tio webbplatser som betjänar Lantmäteriver-
kets kunder. Tillgänglighetsbedömningarna gjor-
des internt inom organisationen, vilket krävde 
att verket måste sätta sig in i det nya ämnet ur 
många olika lagstiftningsperspektiv och med 
tanke på olika tekniska lösningar. 

EU:s direktiv för att garantera tillgänglighet 
på webbplatser utfärdades redan 2016. Direktivet 
tillämpas i Finland genom lagen om tillhandahål-
lande av digitala tjänster (”digitjänstlagen”). 

Direktivet och digitjänstlagen garanterar att 
kunder framöver kan ge respons på webbplat- 
sers tillgänglighet eller begära webbinnehåll i  
tillgängligt format. Responsen på tillgänglighet 
hjälper organisationer att förbättra sina tjänster.

Lantmäteriverket strävar efter att alla med-
arbetare ska ha färdigheter att lösa en enkel till-
gänglighetsbegäran själva. Om det till exempel 
räcker för en kund att det dokument som kunden 
behöver läses upp, är begäran lätt att genomföra 
direkt när kunden betjänas. Om ett ärende är 
komplicerat ombeds kunden att skicka respons 
på tillgängligheten via ett webbformulär eller per 
e-post. Responsen på tillgängligheten får gene-
rellt ett svar direkt och senast inom två veckor 
från det att responsen har inkommit. �

Som aktör inom den offentliga förvaltningen ska 
Lantmäteriverkets verksamhet vara såväl lagenlig 
som ansvarsfull. Det innebär att det vi ska arbeta 
för det gemensamma bästa och minimera negativa 
effekter. 

I samhällsansvarsrapporten för 2014 beskrivs de 
samhälleliga effekterna av Lantmäteriverkets verk-
samhet samt relaterade målsättningar och mätare. I 
framtiden används hela organisationens hållbarhets-
program som stöd.

I den nya strategin får ansvarstagande en ännu 
större betydelse och hållbarhetsprinciperna har defi-
nierats noggrannare än tidigare. Den förnyade orga-
nisationen har fått sin första chef för kommunikation 
och socialt ansvar, Maija Ilvonen. Ilvonen betonar att 
ansvarstagande ingår i det dagliga arbetet och dess 
planering.

Projektet Lantmäteriverkets goda tillvägagångs-
sätt är ett sätt att säkerställa ansvarsfull verksam-
het. I projektet insamlas nuvarande principer och 
deras juridiska grunder. Varje medarbetare deltar i en 
webbutbildning som behandlar bra verksamhetssätt, 
och får hjälp i det dagliga arbetet.

Kommande utvecklingsområden inom ansvarsta-
gande är ett mer målinriktat miljöarbete. Verksamhet-
ens direkta miljöeffekter övervakas med hjälp av mil-
jöorganisationen WWF:s miljöprogram Green Office. 
Målet är att utvidga programmet till hela verket. �FO
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