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Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsentä. Omakotiliitto 
on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto ajaa maam-
me lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
KUSTANNUSTEHOKASTA SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA EDISTETTÄVÄ  
 
Luonnoksessa hallituksen esitykseksi maakaaren muuttamisesta esitetään, että siirtymistä sähköisten panttikirjo-
jen käyttöön ottoon edistetään.  
 
Omakotiliiton mielestä on paikallaan, että siirtymistä sähköisen asioinnin käyttöönottoon edistetään. Sen 
seurauksena asiointi helpottuu, yksinkertaistuu ja nopeutuu. Todennäköisesti tästä tulee kuluttajille pitkällä aika-
välillä säästöjä sähköisen asioinnin yleistyessä.  
 
Sähköisen asioinnin käyttöönoton yhteydessä on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät muutoskustannukset 
sähköisen asioinnin käyttöönoton alkuvaiheessa kohoa kohtuuttomiksi tai tule kuluttajien maksettavak-
si, kuten usein on tapahtunut sähköisten järjestelmien käyttöönotoissa. 
 
Vanhojen kirjallisten panttikirjojen muuttamiselle sähköiseen muotoon esitetään vuoden 2019 lopussa päättyvää 
siirtymäkautta, jonka jälkeen niitä ei voida käyttää uuden panttioikeuden perustamiseen. Maanmittauslaitoksen 
tilastojen mukaan tammikuussa 2015 kirjallisia panttikirjoja oli vielä noin 3,4 miljoonaa kappaletta ja sähköisiä 
panttikirjoja oli noin 22 000 kappaletta. Omakotiliiton mielestä ehdotettua neljän vuoden siirtymäkautta tu-
lee tarpeen vaatiessa jatkaa, mikäli ehdotettu siirtymäaika ei riitä kirjallisten panttikirjojen muuntamiseen ilman 
merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Riittävä siirtymäaika on tarpeen senkin takia, että erityisesti ikääntyvä 
väestö sopeutuu muuttuvaan tilanteeseen. 
 
Lopulliset kustannukset yleensä tulevat pääosin pankkien luottoasiakkaiden eli kuluttajien maksettaviksi. Valtion 
maksuperustelain mukaan suoritteesta (panttikirjan muuntaminen) valtiolle perittävän maksun suuruuden tulee 
yleensä vastata suoritteen tuottamisesta valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää eli omakustannus-
arvoa. Nyt ehdotettavat muutokset ovat omiaan alentamaan massamuuntamisen kustannuksia. Näin ollen on 
erityisesti huolehdittava siitä, että massamuuntamisesta luottoasiakkaille aiheutuvat kustannukset myös 
alenevat. 
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