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Digitaalisen asuntokaupan edellytykset

DIAS-kaupat voi tehdä kun:

ü Kyseessä on paperisen asunto-osakkeen kauppa

ü Osakekirjat ovat pankilla lainan vakuutena

ü Osapuolet ovat yksityishenkilöitä

ü Osapuolten pankkeina on DIASissa mukana olevat pankit. PDX:stä löytyy aina 
ajantasainen listaus mukana olevista pankeista.

ü Kaupat tehdään yhdellä kauppakirjalla ja kauppahinta maksetaan yhdessä erässä

ü Ostaja ja myyjä ovat sopineet laina- ja maksuasiat pankkinsa kanssa etukäteen



1. Kauppakirjan luonnostelu
Luonnostele kauppakirja 
normaalisti joko PDX-
ohjelmistolla tai omalla 
kauppakirjapohjalla.

Lähetä kauppakirjaluonnos 
osapuolille hyväksyttäväksi ja 
siirrä kauppakirja pdf-
muodossa arkisto -
välilehdelle.

Aloita DIAS-kauppa PDX:ssä, 
kun osapuolet ovat sopineet 
maksuista ja lainoista 
pankkiensa kanssa, 
kauppakirja on lopullinen ja 
kauppatiedot -välilehti on 
täytetty.

Digitaalinen asuntokauppa 
löytyy PDX:ssä sivun 
vasemmassa laidassa 
olevasta valikosta. 



2. Kauppakirjan lähetys Kun kauppakirja on liitetty PDX:ään
ja Digitaalinen asuntokauppa -
välilehti on täytetty, voit käynnistää 
sähköisen asuntokaupan.

Tässä vaiheessa PDX pyytää 
käyttöliittymässä sinulta 
valtuutuksen siirtää kauppa DIAS:in
palveluun. 

Varainsiirtoveron määrä lähtee 
DIASiin kaupan tietojen mukana 
PDX:stä. DIAS-kaupoissa 
varainsiirtoveroviite haetaan 
automaattisesti puolestasi pankille. 
Muistathan antaa tätä varten 
valtuutuksen, jonka DIAS pyytää 
sinulta sähköpostitse.

DIAS hoitaa välityspalkkion maksun. 
Huolehdithan muista mahdollisista 
maksuista. 



3. Digitaalisen asuntokaupan edellytysten 
tarkistus

Kun kauppakirja on lähetetty 
DIAS-palveluun, pankit 
tarkastavat, että kauppa on 
mahdollista tehdä 
digitaalisesti.

Pääset seuraamaan 
tilannetta PDX:n
käyttöliittymästä. 

Digitaalisen asuntokaupan 
edellytykset on lueteltu 
sivulla kaksi. 



4. Kauppakirjan allekirjoitukset

Kun edellytykset on 
tarkistettu, käynnistä 
allekirjoitusvaihe PDX:ssä.

Osapuolet allekirjoittavat ja 
antavat valtuutukset 24h 
kuluessa.

Pankit tarkistavat kaupan ja 
antavat sitoumukset 
maksujen ja siirtomerkintöjen 
hoitamiseen allekirjoitusten 
jälkeen.



5. Kaupan etenemisen seuranta Pankit hoitavat maksut, 
siirtomerkinnät ja osakekirjojen 
siirron. 

Saat kaupan dokumentit sitä 
mukaan PDX:ään kun kauppa 
etenee. Näitä dokumentteja 
ovat:
• Kuitti maksetusta 

varainsiirtoverosta, kun 
ostajan pankki on sen 
maksanut

• Kopio osakekirjoista 
siirtomerkinnöin, kun myyjän 
pankki on tehnyt merkinnät ja 
skannannut ne DIASiin.

Muistathan tehdä
varainsiirtoveron ilmoituksen, 
kun kauppahinnan 
maksusuoritukset on hoidettu. 



Kauppa valmis –
onnittelut onnistuneesta asuntokaupasta! 



Erikoistilanteet, este edellytysten 
tarkistuksessa Kun kauppakirjaluonnos on 

lähetetty DIAS-palveluun, 
pankit tarkastavat, että 
kauppa on mahdollista tehdä 
digitaalisesti. 

Digitaalisen asuntokaupan 
edellytykset on lueteltu sivulla 
kaksi. 

Jos kauppa ei täytä
digitaalisen kaupan
edellytyksiä, prosessi 
keskeytyy. 

Tällaisissa tapauksissa 
suosittelemme ottamaan 
yhteyttä DIAS:iin: 
Puh. 010 201 1190 
Email: support@dias.fi



Erikoistilanteet, kaupan etenemisen esteet
Pääset seuraamaan kaupan 
etenemistä PDX:n
käyttöliittymästä. 
Käyttöliittymä kertoo, jos 
kaupan eteneminen pysähtyy 
jostain syystä. 

Tällaisissa tapauksissa 
suosittelemme ottamaan 
yhteyttä DIAS:iin: 
Puh. 010 201 1190 
Email: support@dias.fi



Digitaalisen asuntokaupan tuki

PDX ja DIAS auttavat sinua mielellään kaikissa sähköisen asuntokaupan 
vaiheissa: 

PDX:
email: tuki@pdx.fi
Puh: 010 800820 

Palvelemme arkisin klo 9-16. 

DIAS:
email: support@dias.fi

Puh: 010 201 1190 

http://pdx.fi

