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Finska fastighetshandeln
förnyas snartLea Kujanpää

Från och med början av  november 
kan man i Finland göra  fastighetsköp 

på nätet. Den elektroniska tjänsten 
gör processen vid  fastighetshandel 

snabbare och  enklare för både 
 säljaren och köparen.

För ungeFär tiO år sedan tillsatt justitieministeriet en 
kommission för att utreda hur man kunde effektivisera regist-
reringen av fastighetsköp och förbättra informationsinnehållet 
i lagfarts- och inteckningsregistret genom elektroniska tjänster 
och dataöverföring. Kommissionen utredde också behovet av 
att övergå till elektronisk handel och elektroniska pantbrev, vilket 
skulle möjliggöra användningen av elektroniska dokument och 
transaktioner även vid rättshandlingar som berör fastigheter.

På basis av utredningen lämnade justitieministeriet in en pro-
position till riksdagen med förslag till lagstiftning om fastighets-
köp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg. 
Lantmäteriverket påbörjade år 2011 ett projekt för att förverkliga 
den elektroniska fastighetshandeln och som ett resultat av detta 
offentliggörs i november en webbtjänst för fastighetshandel.

”Med hjälp av webbtjänsten för fastighetshandel kan man 
minska besväret, tiden och kostnaderna som går åt till fastighets-
köp, pantsättning och inskrivning för kunderna, andra berörda 
parter och Lantmäteriverkets egen verksamhet”, säger direktör 
Juha Tuomaala vid Utvecklingscentralen vid Lantmäteriverket.

enkel Och stressFri Fastighetshandel
Webbtjänsten för fastighetshandel vägleder användaren steg för 
steg. Köpet sluts i webbtjänsten utan papper med båda parternas 
underteckning och samtidigt anhängiggörs lagfart automatiskt utan 
särskild ansökan. Från tjänsten får man fastighetsregisterutdrag och 
lagfarts- och gravationsbevis för fastigheten som berörs. Dessutom 
kan man ansöka om inteckning, överföring av elektroniskt pantbrev 
meddela om ändring av innehavare av ett skriftligt pantbrev. In-
formation om ansökan inskrivs i lagfarts- och inteckningsregistret.

Webbtjänsten föreslår exempel bland annat till villkorliga klau-
suler i köpebrevet. Användaren ges råd med korta instruktionsfil-
mer och i tjänsten kan man även bekanta sig med vokabulär som 
används vid fastighetsköp och med vanliga frågor.
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”Utgångspunkten för utveckligen av e-tjänster är att alla medborgare 
har möjlighet att använda den nya tekniken när de uträttar ärenden med 
myndigheter, oberoende av tid och plats. Även de elektroniska tjänsterna 
för fastighetsrelaterade ärenden ska vara tillgängliga i så stor utsträckning 
som möjligt”, säger Juha Tuomaala.

högre eFFektivitet
Om det känns som en utmaning att självständigt sälja eller köpa en fastig-
het på nätet, kan säljaren eller köparen via webbtjänsten ge fullmakt åt en 
fastighetsförmedlare eller bank att förbereda fastighetsköpet. I webbtjäns-
ten för fastighetshandel behövs inget köpvittne för bestyrkande av köpet.

”När fastighetsköpet är elektroniskt ända från början, kan vi effektivi-
sera lagfarts- och inteckningsförfarandet på Lantmäteriverket”, påminner 
Tuomaala. ”Webbtjänsten för fastighetshandel är inte enbart ett sätt att 
göra elektroniska ansökningar till myndigheterna, utan den är ett system 
med tjänster som på riktigt stöder fastighetsköp och pantsättning. Med 
hjälp av tjänsten övergår Finland från att hantera besvärliga pantbrev på 
papper till pantbrev i elektronisk form.”

särskild uppmärksamhet har Fästs vid säkerheten
Det är säkert att använda webbtjänsten för fastighetshandel, eftersom man 
kommer in i tjänsten endast med hjälp av stark autentisering. Användarna 
måste naturligtvis se till att deras bankkoder inte kommer i andras händer.

”Privatpersoner loggar in med bankernas nätkoder, mobila certifikat 
eller ett elektroniskt identitetskort. På detta sätt identifierar systemet använ-
daren”, förtydligar projektchef Jussi Immonen. ”Organisationer identifierar 
sig med sina egna koder och personer som har firmateckningsrätt med 
sina egna. Integratorer erbjuder även andra alternativ för identifiering.”

Med tanke på informationssäkerheten beaktades kända sårbarheter 
mot yttre hot redan i utvecklings- och teststadierna. Certifierade experter 
gör en säkerhetsgranskning av det nya systemet innan det införs.

till användning För alla
Lantmäteriverket har samarbetat med Finansbranschens Centralförbund, 
fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund och Finlands Fastig-
hetsmäklareförbund sedan början av projektet. Fastighetsförmedlare 
och banker utgör de största användargrupperna för webbtjänsten för 
fastighetshandel, men vem som helst kan köpa eller sälja sin fastighet i 
webbtjänsten.

Man har satsat mycket på användarvänligheten av webbtjänsten och 
när tjänsten offentliggörs öppnas även ett rådgivningsnummer som 
betjänar vardagar från 8:00 till 16:15. Själva webbtjänsten är öppen varje 
dag från 00:00 till 23:00.

Jussi Immonen påminner att den traditionella fastighetshandeln består 
parallellt med den elektroniska. Säljare och köpare kan därmed fortsätt-
ningsvis göra hela köpet på papper.

”Men alla är välkomna att prova hur bekvämt ett fastighetsköp kan 
gå till”, ler han.

i webbtjänsten För Fastighetshandel 
kan man:

– bevilja en bank eller en annan person, t.ex. en fast-
ighetsförmedlare, fullmakt att sköta ärenden i ens 
ställe

– sluta föravtal om fastighetsköp 
– upprätta och underteckna köpebrev
– upprätta av överlåtelsehandlingarna även gåvobrev
– ge sitt samtycke till överlåtelse av fastighet (t.ex. en 

makes samtycke)
– ansöka om inteckning av egendom för en fastighet 

man äger eller en fastighet där lagfart anhängiggjorts
– överföra elektroniska pantbrev
– meddela om ändring av innehavare av ett skriftligt 

pantbrev
– göra ett åtagande att överföra ett pantbrev, om 

sökande är innehavare av pantbrevet.
Det är möjligt att sköta ärenden i webbtjänsten 

för fastighetshandel endast om den nödvändiga 
informationen finns i elektroniska offentliga register. 
Användaren av webbtjänsten måste ha en finländsk 
personbeteckning. En fastighet kan inte intecknas eller 
överlåtas elektroniskt om fastigheten berörs av någon 
anmärkning, såsom begränsad förfoganderätt.

i webbtjänst För Fastighetshandel kan 
man tillsvidare inte:

– upprätta avtal om byte, skiftesavtal eller apport
– överlåta samfällt område
– överlåta egendom som tillhör ett oskiftat dödsbo
– överlåta mer än en fastighet med samma överlåtel-

sehandling
– ansöka om gemensam inteckning i flera fastigheter
– ansöka om andra ändringar i inteckningar, såsom 

dödande av inteckning.

dessa kan man inte göra elektrOniskt:
– avtal om arvskifte och avvittring (bodelning)
– avtal om delning av kvotägda fastigheter
– komplettering eller ändring av överlåtelse av 

 fastighet
– testament
– avtal om delning av besittningen
– upplåtelse av jordlegorätt.

när kOstar tjänsten?
En avgift uppbärs för användningen av webbtjänsten 
när överlåtelsehandlingen delas elektroniskt till alla 
berörda parter och när man kollar registerutdrag.

Ansökan om inteckning betalas då man kollar regis-
terutdrag och när man går vidare till att underteckna 
ansökan.

För ansökan om överföring av pantbrev och medde-
lande om ändring av innehavare av ett pantbrev betalas 
en ansökningsavgift när man går vidare till underteckning.

Det är kostnadsfritt att kolla basuppgifterna för sin 
egen fastighet, att ge fullmakt och att förbereda utkast 
till handlingar.

Lea Kujanpää  
jobbar som kommunikationsexpert 
på Lantmäteriverket.
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