
Panttikirjojen massakonversio 
sähköiseen muotoon

Erkki Tapola 
Projektipäällikkö 

6.10.2016



Mistä massakonversiossa 
on kyse?
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Panttikirjojen Massakonversio
• Maanmittauslaitos (MML) tarjoaa pankeille palvelun, jossa kirjalliset 

panttikirjat muunnetaan sähköisiksi eräajona 
• Yksikköhinnoittelu tulee olemaan huomattavasti edullisempi kuin nykyinen 

hakemus panttikirjan muodon muuttamisesta
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Hyödyt pankille
• Suuremmille panttikirjamäärille massakonversion kustannukset ovat pankille 

huomattavasti manuaalisen konversion kustannuksia alhaisemmat 
• ”Sähköisten panttikirjojen vakuushallinto on edullisempaa kuin 

paperimuotoisten.” — Hallituksen Esitys 
• ”Mitä enemmän siirrytään kohti sähköisen panttikirjojen käyttöä kahden 

rinnakkaisen toimintamallin sijasta, sitä enemmän hyödyt korostuvat.” — 
Hallituksen Esitys 

• Pankki pääsee konversioprosessin yhteydessä haastamaan muiden pankkien 
vanhentuneet saajatiedot (ks. ”Päällekkäisyysanalyysi”)
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Prosessi
• Pankki toimittaa MML:lle määrämuotoisen Excel-taulukon luottojen vakuuksina 

ja halutessaan myös säilytyksessä olevista panttikirjoista 
• Kaikki ne panttikirjat muunnetaan sähköisiksi, joiden vastinparin MML tunnistaa 

lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä 
• Pankki saa Excel-raportin onnistuneesti muunnetuista sekä 

epäonnistuneista panttikirjoista 
• Ne panttikirjat, joista on puutteelliset tiedot jäävät pankin itse resursoiman 

manuaalisen muuntoprosessin varaan 
• Pankilla on mahdollisuus parantaa aineiston laatua ennen varsinaista 

massakonversiota MML:n antamien testiraporttien perusteella
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Konversion vaiheet 
ja aikataulu
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3. Massakonversio

2. Päällekkäisyys-
analyysi

1. Näyteaineiston 
analyysi

4. Manuaalinen 
konversio

Valmisteleva 
vaihe 

3/2016 - 5/2017

Varsinainen ajo 
9/2017

Loput käsityönä 
10/2017-



Taustalla olevat 
Lakimuutokset
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Lakimuutokset
• Pankin ei tarvitse esittää kirjallisia panttikirjoja MML:lle 

• ”Massamuunnettava panttikirja on voitava yksilöidä siten, että virheen riski on 
poissuljettu” 

• Virheen sattuessa MML korvaa vahingot kärsijälle ja pankki MML:lle 
• Konversiot sähköisestä paperiseen panttikirjaan loppuvat 
• Paperisia panttikirjoja ei enää myönnetä 
• Kiinnitysmuutos aiheuttaa aina konversion sähköiseksi panttikirjaksi
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Kesäkuu 

1 
2017



• Paperisia panttikirjoja ei saa enää käyttää uusien luottojen panttina
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Tammikuu 

1 
2020

Lakimuutokset



Massakonversion 
vaiheet
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Vaihe 1: Näyteaineiston analysointi
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Sopimus

Näyteaineisto tai 
koko aineisto

Testiraportti

Pankki



Vaihe 1: Näyteaineiston analysointi
• Solmitaan pankin ja MML:n välillä sopimus testausvaiheesta 
• Pankki toimittaa MML:lle näytteen panttikirja-aineistosta tai koko aineiston 
• MML analysoi aineiston ja antaa siitä raportin sekä mahdollisesti 

kehitysehdotuksia 
• Pankki toimittaa halutessaan parannellun aineiston MML:lle 
• MML analysoi aineiston ja antaa palautteen
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Vaihe 2: Päällekkäisyysanalyysi 
ristiriitojen kartoittamiseksi
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Koko aineisto

Päällekkäisyys-
raportit

Kaikki osallistuvat pankit



• Pankkien näyteaineistot ajetaan vuorollaan simuloidun 
konversion läpi 

• Ne panttikirjat, jotka löytyvät useamman kuin yhden pankin 
aineistosta luetteloidaan erilliselle pankkikohtaiselle virhelistalle 

• Virhelistat jaellaan pankeille, jotka selvittävät onko heillä 
todellisuudessa virhelistalla olevat panttikirjat hallussaan 

• Pankit toimittavat MML:lle päivitetyn, päällekkäisyyksistä vapaan 
ja mahdollisimman virheettömän aineiston varsinaista 
massakonversioajoa varten
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Vaihe 2: Päällekkäisyysanalyysi 
ristiriitojen kartoittamiseksi



Vaihe 3: Varsinainen massakonversio 
(lain voimaantulon jälkeen)
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• Solmitaan sopimus massakonversiosta 
• Pankki toimittaa MML:lle koko aineiston 
• MML ajaa testiajon aineistolle ja toimittaa pankille raportin 
• Sovitaan milloin varsinainen massakonversio-eräajo suoritetaan 

• Kaikki aiemmassa päällekäisyysanalyysissä ilmenneet päällekkäisyydet 
tulee olla käsitelty ennen kuin massakonversioajo suoritetaan 

• MML suorittaa eräajon ja toimittaa pankille raportin
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Vaihe 3: Varsinainen massakonversio 
(lain voimaantulon jälkeen)



Vaihe 4: 
Manuaalinen muunnos
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• Massakonversion ulkopuolelle jäävät panttikirjat voidaan syöttää 
samaan, massakonversiossa käytettyyn Excel-formaattiin 

• Excel-tiedostot toimitetaan MML:lle salattuna sähköpostitse 
• MML ajaa aineiston viikottain kirjaamisjärjestelmään, joka lähettää 

sähköpostitse automaattisen palautteen aineistoa toimittaneille 
pankeille 

• Tässä vaiheessa ei tulla näillä näkymin ajamaan 
päällekkäisyysanalyysiä aineiston odotetun pienen koon johdosta 

• Mekanismi on käytettävissä ainakin vuoteen 2020 saakka
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Vaihe 4: 
Manuaalinen muunnos



Riskiskenaariot
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Skenaario 1: Lainan maksu
1.Aku maksaa lainansa pois, mutta Ankallispankki unohtaa merkitä 

tietojärjestelmäänsä, että panttikirja on luovutettu takaisin Akulle 
2.Ankallispankki ilmoittaa konversion yhteydessä virheellisesti MML:lle, että 

panttikirja olisi heidän hallussaan  
3.Aku hakee luottoa Säästöankasta talonsa peruskorjaamiseen ja esittää samalla 

hallussaan olevan — tietämättään mitättömän — kirjallisen panttikirjan 
4.Säästöankka näkee rasitustodistukselta, että panttikirjan pitäisi olla sähköinen ja 

tiedustelee panttikirjaa sen väitetyltä saajalta, Ankallispankilta 
5.Ankallispankki ei löydä panttikirjaan kohdistuvia luottoja järjestelmästään ja 

luopuu sähköisestä panttikirjasta Akun pyynnöstä
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Skenaario 1: Vastuut
• Pankin ei tule merkitä itseään saajaksi panttikirjoihin, jotka eivät ole pankin 

hallussa 
• Luottolaitoksen ja muun luotottajan on noudatettava huolellisuutta, johon kuuluu 

pantin varmistaminen tarkistamalla sen voimassaolo rasitustodistukselta
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Skenaario 1: Lainan maksu 
HE 8/2016

• ”Luottolaitos olisi korvausvelvollinen myös, jos sen hallussa olevan sähköiseen 
muotoon muutetun kirjallisen panttikirjan mitätöiminen laiminlyödään.” 

• ”Vahinkoa voi tästä aiheutua lähinnä, jos kirjallinen panttikirja, joka olisi pitänyt 
mitätöidä, päätyy takaisin kiinteistön omistajalle, ja joku erehtyy luulemaan sitä 
voimassaolevaksi panttikirjaksi.” 

• ”Todennäköisyys korvattavan vahingon syntymisestä on kuitenkin pieni muun 
muassa siksi, että panttikirjan muuntaminen sähköiseksi käy ilmi lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteristä sekä sen perusteella annettavasta rasitustodistuksesta.”  

• ”Lisäksi vuoden 2019 lopussa päättyvän siirtymäajan jälkeen panttioikeuden 
perustaminen kirjallista panttikirjaa käyttäen ei olisi ylipäätään mahdollista.”  

• ”Jos vahinkoa kuitenkin aiheutuu, se on korvattava tuottamuksesta riippumatta.”

22



Skenaario 2: Luoton siirto
1.Iines siirtää asuntoluottonsa Säästöankasta Hanhiluottoon, Säästöankka 

unohtaa merkitä järjestelmäänsä panttikirjan luovutetuksi 
2.Pankit osallistuvat massakonversioon MML:n kanssa 
3.Konversion testiajoissa ilmenee, että molemmat pankit ilmoittavat olevansa 

Iineksen panttikirjan haltijoita 
4.MML ilmoittaa molemmille pankeille päällekkäisyydestä 
5.Pankit kaivavat holvejaan ja Hanhiluotto löytää Iineksen panttikirjan 
6.Säästöankka poistaa Iineksen panttikirjan järjestelmästään tai merkitsee sen 

luovutetuksi 
7.Varsinaisessa konversiossa on yksi päällekkäisyys vähemmän
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Skenaario 3: Luoton siirto
1.Iines siirtää asuntoluottonsa Säästöankasta Hanhiluottoon, mutta Säästöankka 

unohtaa merkitä järjestelmäänsä panttikirjan luovutetuksi 
2.Säästöankka osallistuu massakonversioon MML:n kanssa, mutta Hanhiluotto jättäytyy 

pois asuntoluottojen vähäisen määränsä vuoksi 
3.Konversion testiajoissa ei ilmene, että molemmat pankit luulevat olevansa Iineksen 

panttikirjan haltijoita 

4.MML suorittaa konversion tietämättä, että se sisältää virheellistä tietoa 
5.Iines on taas siirtämässä asuntoluottoaan Hanhiluotosta Roopen Yksityisluottoihin 
6.Rasitustodistukselta ilmenee, että panttikirja on sähköinen ja sen saaja on Säästöankka 
7.Säästöankka poistaa Iineksen panttikirjan järjestelmästään tai merkitsee sen luovutetuksi 

ja luovuttaa panttikirjan Hanhiluotolle
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Skenaario 3: Vastuut
• Pankin tulee päivittää vakuusjärjestelmänsä tiedot ennen massakonversiota 
• Pankki vastaa tiedoissa olevista puutteista ja virheistä, myös niiden panttikirjojen 

osalta, joihin pankki on virheellisesti merkitty saajaksi
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Skenaario 4: Virheellisesti yksilöity 
panttikirja
1.Tupu, Hupu ja Lupu on palkattu kesätöihin Ankallispankkiin konvertoimaan 

massakonversion ulkopuolelle jääneitä kirjallisia panttikirjoja sähköisiksi 
2.Lupu ottaa yhden panttikirjoista käteensä ja syöttää sen tiedot excel-taulukkoon 
3.Lupu syöttää vahingossa väärän asiatunnuksen, joka viittaa todellisuudessa 

Hanhiluoton holvissa olevaan panttikirjaan, muuntaa panttikirjan sähköiseksi ja 
siten kuittaa sen Ankallispankin haltuun 

4.Kun MML:n palautetiedostosta ilmenee, että konversio on onnistunut, Lupu tekee 
kuten häntä on ohjeistettu, ja silppuaa kirjallisen panttikirjan, jota ei siis olekaan 
todellisuudessa vielä korvattu sähköisellä vastineella 

5.Asiakkaan luotto joutuu perintään, mutta Ankallispankki ei löydä hänen 
panttikirjaansa mistään
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Skenaario 4: Vastuut
• Pankki on vastuussa tietojen oikeellisuudesta jokaisen konvertoimansa 

panttikirjan osalta 
• Virheelliset saajamerkinnät ovat pankin vastuulla
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Suositukset pankeille
• Onko teillä vakuushallinnossa panttikirjoja, jotka eivät ole enää luoton 

panttina? (ks. skenaario 1) 
• Siivoamalla ne pois järjestelmästä tai merkitsemällä ne pois luovutetuiksi 

voidaan välttää PR-riski ja turvata kolmansien osapuolten suoja 
• Saatteko järjestelmistänne listan aktiivisista luotoista ja pystyttekö sen 

perusteella rajaamaan vapaat panttikirjat massakonversion ulkopuolelle?
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Suositukset pankeille
• On syytä varmistaa, ettei kukaan anna kirjallista panttikirjaa ulos talosta 

tarkistamatta onko sille luotu sähköistä vastinetta 
• Samalla voitaisiin konvertoida panttikirja sähköiseen muotoon 

• Valmistautukaa siihen, että muiden pankkien massakonversioaineistossa on 
päivittämätöntä tietoa, joka aiheuttaa ristiriitoja yksittäisten panttikirjojen 
haltijan osalta 

• On hyvä lisätä vakuudenhallintajärjestelmäänne kaksi tietokenttää: 1) 
Panttikirjan muoto (sähköinen/kirjallinen) ja 2) MML:n panttikirjaa koskeva 
asianumero kokonaisuudessaan 

• Kannattaa päivittää vakuusjärjestelmässä näkyvä kohdetunnus MML:ltä 
saatavalla tiedolla
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Panttikirjan muodon tarkistaminen
• Luoton myöntäminen (panttikirja voi olla sähköinen, vaikka asiakas toimittaa 

kirjallisen) 
• Rasitustodistukselta ilmenee, mikä panttikirjan muoto on 

• Panttikirjan luovuttaminen 
• Helpointa on, jos pankilla on vain sähköisiä panttikirjoja 
• Pankin järjestelmässä tulisi olla ajan tasaiset tiedot myös panttikirjojen 

muodosta
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Rajapinnat
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Sähköisten panttikirjojen inventaario
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• Tämä rajapinta on toistaiseksi vain ehdotus, jonka toteutuminen ei ole varmaa 
• Osalla pankeista järjestelmien tiedot ovat jo nyt jäljessä sähköisten 

panttikirjojen osalta 
• Pankki voisi noutaa luettelon sähköisistä panttikirjoista, joiden saajana pankki 

ja muut sen konsernin yhtiöt parhaillaan ovat 
• Jatkossa pankki voisi ajaa täsmäytysajoja, joiden avulla pankin järjestelmät 

pidetään ajan tasalla



Pankki

Sähköisten panttikirjojen inventaario 
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Sähköinen panttikirja

Sähköinen panttikirja

Sähköinen panttikirja

Vakuus-
hallintoInventaario
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