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Sisältö

• Käsitteistö lyhyesti

• Taustaa ASREKista

• Mitä on tähän mennessä tapahtunut

• Mitä on tulossa

• Mitä muutos merkitsee ja miten se näkyy

• Mitä taloyhtiön kannattaa tehdä, jotta homma toimisi jouhevasti

• Kysymyksiä, keskustelua

• Yhteystiedot ja linkkejä



Käsitteistö

• ASREK on nimi hankkeelle sekä sen toteutusohjelmalle, jossa 
palveluja toteutetaan (projektit)
• ASREK hanketta on ollut toteuttamassa PRH, VERO, VRK ja MML

• Lainsäädännön valmistelussa sekä ohjauksessa mukana eri ministeriöt (MMM, 
OM, VM, TEM sekä YM)

• Huoneistotietojärjestelmä (HTJ)
• On palvelukokonaisuus johon liittyy tässä vaiheessa osakehuoneistojen 

omistuksiin, panttauksiin ja rajoituksiin liittyvät
• Rekisteröinti- (kirjaamis-) palvelut

• Tietopalvelut

• Osakeluettelon siirtopalvelut



Taustaa

• ASREK hankkeen käynnistämistä on valmisteltu ainakin vuodesta 2004 
lähtien (PRH:n selvitys)

Osake-huoneistojen omistus- ja panttaustiedot sähköiseen rekisteriin (kuten 
kiinteistöjen osalla jo on)

Osakekirjoista luopuminen

• MMM asetti ASREK hankeen 5/2016, valmistelu aloitettiin

• Toteutus käynnistyi kesän jälkeen 2017
• Huoneistotietojärjestelmä (MML)
• Kaupparekisterin muutokset (PRH)
• VSV:n valvonnan muutokset (VERO)
• (Pysyvä huoneistotunnus (VRK))



Tähän mennessä tapahtunut

• HTJ laki voimaan 
• Uuden lain  mukaiset As.Oy:n

perustamispalvelut avataan (PRH)

• Uuden lain mukaisten 
yhtiöiden rekisteröinti alkaa 
(PRH)

• omistustiedot 
automaattisesti HTJ:ään

• Osakeluetteloiden tietojen 
siirtäminen (MML palvelupisteissä)
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Tulevia muutoksia 2019 -2020

• Osakeluettelon siirtosovellus taloyhtiöille (itsepalvelu yhtiöille, joilla 
ei isännöintijärjestelmää käytössä)

• Maanmittauslaitoksen rajapinta 
• osakeluettelon tuomiseksi isännöintijärjestelmistä 

• rajapinta yhtiön tiedoista isännöintijärjestelmään



Tulevia muutoksia 2020

• Sopimusasiakkaille hakemusrajapinnat omistuksen, panttauksen ja 
rajoituksen rekisteröintiin sekä RS-merkinnän tekemiseen

• Yksityishenkilö voi tehdä omistuksen rekisteröintihakemuksen 
MML:n asiointipalvelussa (jos on sähköinen omistajamerkintä)

• Viranomaisten tietopalvelu MML:n asiointipalveluun

• Kyselypalvelu integraattoreille (kaupalliset tietopalvelujen tuottajat)

• Omistuksen ja panttauksen rekisteröimiseen liittyvän suostumuksen 
hakeminen MML:n asiointipalvelussa yksityishenkilöille



Tulevia muutoksia 2020

• Omistajan VTJ:stä poikkeavan osoitteen sekä sähköpostiosoitteen 
tallentaminen huoneistotietojärjestelmään MML:n 
asiointipalvelussa

• Omat huoneistot -palvelu yksityishenkilöille Maanmittauslaitoksen 
asiointipalvelussa (luettelot huoneistoista ja perustiedot)

• Tulosteiden ostaminen MML:n asiointipalvelusta



Tulevia muutoksia 2020 jälkeen

• Organisaatio-omistajille voi tehdä omistuksen 
rekisteröintihakemuksen MML:n asiointipalvelussa (jos on sähköinen 
omistajamerkintä)

• Omistuksen rekisteröimiseen liittyvän suostumuksen hakeminen 
MML:n asiointipalvelussa organisaatio-omistajille

• Omat huoneistot -palvelu organisaatio-omistajille 
Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa



Muutos isännöitsijälle

• Ennen osakeluettelon siirtoa
• Vastikkeettomien saantojen osalta VSV:n valvonta 11/2019

• Osakeluettelon siirron jälkeen
• Osakeluettelon ylläpito poistuu: omistuksen rekisteröinti MML vastuulla

• VSV maksun valvonta poistuu

• Osakkaiden yhteystietojen ylläpito siirtyy MML:lle
• Osakkaan tulee ilmoittaa VTJ:stä poikkeava yhteystieto

• Toistaiseksi myös VTJn mukainen yhteystieto tulee antaa (ennen sähköistä 
omistusmerkintää)



Muutos osakkeenomistajille osakeluettelon 
siirron jälkeen

• Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Väestötietojärjestelmästä 
poikkeavat yhteystiedot MML:een

• Osakkeen luovutuksen yhteydessä uusi omistaja (usein käytännössä 
pankki hoitaa) 
• Hakee omistuksen rekisteröintiä MML:sta

• Osakekirja toimitettava mitätöitäväksi MML:een

• Mahdolliset panttioikeudet haetaan (pankki hakee)



Omistusmerkintä on jo sähköinen

• Osakkeen luovutuksen (kauppa, lahja jne.) yhteydessä myyjä
• Antaa suostumuksen omistuksen siirtoon (1 – tai 2 vaiheinen)

• Osakkeen luovutuksen yhteydessä uusi omistaja (usein käytännössä 
pankki hoitaa) 
• Hakee omistuksen rekisteröintiä MML:sta

• Panttioikeudet haetaan MML:sta (ostajan suostumus tarvitaan)



Yhteenveto

• Taloyhtiön yhteystiedot kuntoon kaupparekisteriin (isännöitsijä), 
tarvittaessa valtuutukset suomi.fi palveluihin 

• Osakeluetteloa ei missään nimessä kannata siirtää omatoimisesti
• Kun taloyhtiöllä on ulkoa ostettu isännöinti 
• Ja varsinkaan silloin, kun isännöitsijä käyttää isännöintijärjestelmää hallinnon 

pyörittämiseen

• Kiirettä osakeluettelon siirtoon ei ole, homma alkaa näillä näkymin 
kuitenkin vuoden 2020 aikana 

• Isännöitsijän kannattaa olla yhteydessä omaan ohjelmistotoimittajaan 
siirtoaikatauluista
• Luvan osakeluettelon siirtoon voi toki hakea etukäteen taloyhtiön hallitukselta



Lyhenteitä

• MML: Maanmittauslaitos

• PRH: Patentti- ja rekisterihallitus

• VERO: Verohallinto

• VRK: Väestörekisterikeskus

• MMM: Maa- ja metsätalousministeriö

• OM: Oikeusministeriö

• TEM: Työ- ja elinkeinoministeriö

• YM: Ympäristöministeriö

• VM: Valtionvarainministeriö



Linkkejä ja yhteystietoja

• ASREK (Huoneistotietojärjestelmä)sivusto
• https://osakehuoneistorekisteri.fi/etusivu
• https://osakehuoneistorekisteri.fi/siirron-vaikutukset-taloyhtiolle1

• HTJ laki
• https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181328

• MML 
• https://www.maanmittauslaitos.fi/

• Jorma (Jori) Turunen
• jorma.turunen@maanmittauslaitos.fi
• 040-1795335
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