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1. Johdanto
1.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus
Asuminen on kaikkia kansalaisia koskettava perustarve. Suomessa asuntoja on karkeasti tarkastellen
kolmea eri tyyppiä: kiinteistöjä, asunto-osakeyhtiöitä ja asumisoikeusasuntoja. Kaksi ensiksi mainittua
kattavat valtaosan kaikista asunnoista. Kiinteistöjä koskevat tiedot, mukaan lukien omistustiedot, on merkitty sähköisesti viranomaisten ylläpitämään kiinteistötietojärjestelmään. Sen sijaan asunto-osakkeiden
tietoja ei nykyään ole rekisteröity mihinkään keskitettyyn rekisteriin. Tämän selvityksen tarkoituksena on
kuvata tähän tarkoitukseen sopivan sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli.
Asunto-osakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä asuntoosakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asunto-omaisuuteen on sitoutunut merkittävä määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistajatietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.
Nykyään asunto-osakkeiden omistaminen osoitetaan painettujen osakekirjojen ja niihin kirjattujen siirtomerkintöjen avulla. Oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia saavutetaan, kun
omistaja on merkitty asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon1. Käytännössä osakkeen omistamiseen ja sen
vakuutena käyttämiseen liittyvissä toimenpiteissä joudutaan tällä hetkellä omistamiseen liittyviä tietoja
tutkimaan ja käsittelemään painettujen osakekirjojen ja asunto-osakeyhtiön antamien todistusten (ns.
isännöitsijäntodistus) avulla.
Sähköisellä asunto-osakerekisterillä tarkoitetaan rekisteriä, jonka avulla voidaan rekisteröidä asuntoosakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti2 samaan tapaan kuin kiinteistöjen yhteydessä
on toteutettu sähköiset kirjaukset kiinteistötietojärjestelmään. Lähtökohtana ei ole pelkästään sähköinen
osakkeiden ja omistajamerkintöjen rekisteröinti, vaan asunto-osakerekisteri kokoaa samalla nykyään hajallaan olevaa yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa helpommin hyödynnettäväksi.
Selvitys kuuluu Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe) ympäristöministeriön
vastuulla olevaan Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden (RYPK) sähköisen asuntoosakerekisterin projektiin. Mainittu projekti toteutetaan 2013–2014 aikana ja se sisältää neljä osaa:
●
●
●
●

selvitys rekisterin toteuttamis- ja rahoitusmallin toteuttamiseksi
selvitys keskeisimmistä sääntelymuutosten tarpeista
asunto-osakerekisterin palvelukonsepti
toteutettavalle järjestelmälle asetettavat vaatimukset ja toteutusprojektin alustava suunnitelma.

Tämä loppuraportti koskee kahta ensimmäistä osaa: uuden rekisterin toimintamallia ja lainsäädännöllistä
muutostarvetta – samalla se luo käsityksen tarvittavista tietojärjestelmistä. Tässä loppuraportissa ei kuitenkaan vielä esitetä tarkkoja tietojärjestelmän vaatimuksia, vaan nämä määritellään sähköisen asuntoosakerekisterin projektin myöhemmissä vaiheissa.

1

Tarkemmin: ks. asOYL 2 luku 2 § 1.
Tarkemmin sanottuna tässä selvityksessä tarkastellaan kaikkien asunto-osakeyhtiölakia noudattavien yhtiöiden osakkeiden rekisteriä.
2
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1.2 Selvityksen tavoite
Uusi sähköinen asunto-osakerekisteri voisi keskittää nykyisin hajallaan useissa rekistereissä olevat tiedot
yhteen paikkaan parantaen tietojen käytettävyyttä ja ajantasaisuutta. Sidosryhmien nimeäminen ja sitouttaminen rekisteriin mahdollistaisi rekisterin perustamisen ja tietojen lisäämisen joustavasti nykyisen normaalin toiminnan rinnalla nopeuttaen rekisterin käyttöönottoa. Tämä selvitys kuvaa sähköisen asuntoosakerekisterin toimintamallin ja se pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
● Mikä on asunto-osakerekisterin rooli ja merkitys?
○ Mikä on asunto-osakerekisterin yleinen luonne ja tavoite?
○ Mitä sidosryhmiä rekisteriin liittyy ja millaisia tarpeita näillä on?
● Mikä on toimivin ja kustannustehokkain asunto-osakerekisterin toteutusmalli?
○ Millaisia vaikutuksia rekisterillä on?
○ Mikä on rekisterin keskeinen sisältö ja toiminnallisuus?
○ Millaisiin osiin rekisteri jakaantuu?
● Millaisia sääntelymuutoksia asunto-osakerekisteri edellyttää?
○ Mitkä ovat keskeiset lainsäädännölliset kysymykset?
● Miten rekisteri on perustettavissa ja otettavissa käyttöön?
○ Millaisella aikataululla ja mitä keskeisiä riippuvuuksia on?
○ Miten rekisteriin liittyvää toimintaa voidaan rahoittaa?

1.3 Aikaisemmat selvitykset
Sähköisen asunto-osakerekisterin tarve on tuotu usein esille, mutta rekisteriä ei ole toistaiseksi toteutettu.
Patentti- ja  rekisterihallitus  julkaisi  asiasta  vuonna  2004  selvityksen  “Esiselvitys  asunto-osakkeiden omistuksen sähköisestä  rekisteröinnistä”,  Patentti- ja rekisterihallituksen julkaisuja 1/2004 (ISBN 951-53-26311).
Mainitussa esiselvityksessä suositellaan julkista luotettavuutta nauttivan asunto-osakkeiden omistajatietojen rekisterin perustamista. Rekisterin tavoitteiksi kirjataan yhteentoimivuus muiden valtionhallinnon rekisterien kanssa, mahdollisuus luopua paperimuotoisista osakekirjoista sekä mahdollisuus siirtyä osakkeiden
sähköiseen kaupankäyntiin ja panttaukseen. Rekisterin perustaminen ehdotettiin Patentti- ja rekisterihallituksen vastuulle ja maistraattien tehtäviksi saantojen tutkiminen ja kirjaaminen rekisteriin. Rekisterin perustaminen esitettiin rahoitettavaksi yhteiskunnan rahoituksella. Perustamisvaiheeksi määriteltiin 3-7 vuotta ja siihen liittyvään tietojen viemiseen rekisteriin arvioitiin tarvittavan 150 henkilötyövuotta. Rekisteriin
liittyvään jatkuvaan toimintaan laskettiin tarvittavan maistraateissa 67 henkilön työpanos. Rekisterin perustamiskustannuksille ei annettu euromääräistä arviota. Rekisterin hyötyjen katsottiin näkyvän 5-10 vuoden
kuluttua rekisterin perustamisesta.
Melko suuri osa Patentti- ja rekisterihallituksen esiselvityksessä käsitellyistä asioista on edelleen ajankohtaisia. Tässä vuoden 2014 selvityksessä asunto-osakerekisteriä tarkastellaan nykyistä tilannetta vasten ja
samalla pohditaan, voidaanko löytää uusia toimintamalleja. Muutoksia kymmenen vuotta aiemman esiselvityksen tilanteeseen ovat mm.
● sähköisen asioinnin yleistyminen (mm. SADe-ohjelman hankkeet ja sähköisen kiinteistökaupan mahdollistuminen)
● rakennetun ympäristön kunnossapito- ja perusparannustarpeiden sekä niitä koskevien suunnittelu- ja
seurantatarpeiden kasvu mukaan lukien taloudellinen seuranta3
● taloudellisesti merkittäviin osakeomistuksiin liittyvien tietojen saannin tarpeen kasvu
● tiedonhallinnan tehokkuutta koskevan osaamisen ja mahdollisuuksien lisääntyminen.

3

Mm. avustukset, kustannusvastuun jakaminen, verotus.
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Vuonna 2012 Euroclear Finland Oy julkaisi dokumentin Esiselvitys: Asunto-osakkeiden sähköinen rekisteröinti arvo-osuusjärjestelmässä. Tämä dokumentti keskittyy siihen, miten asunto-osakkeiden  sähköinen  
rekisteröinti  voitaisiin  toteuttaa  arvo-osuusjärjestelmässä.  Tavoitteeksi  mainittiin  malli,  jossa  voidaan  olemassa  olevaa  infrastruktuuria  hyödyntämällä  luopua  osakekirjoista  sekä  yksinkertaistaa  nykyisiä  asuntoosakkeiden siirto-  ja  panttausmenettelyjä.  Keskeisiksi  asioiksi  todettiin  myös  rekisterin  julkinen  luotettavuus ja rekisteritietojen helppo saatavuus. Esiselvityksessä mainittiin, että varsinaisia perustamiskustannuksia ei olisi, koska voitaisiin käyttää olemassa olevaa infrastruktuuria. Kehittämis- ja ylläpitokustannukset katsottiin voitavan kattaa suurimmaksi osaksi ehdotetuilla saantojen kirjausmaksuilla. Saantojen selvittämisen ja tietojen kirjaamisen työn arvioissa viitattiin mahdollisuuteen käyttää pankkien konttoriverkostoa.
Euroclearin esiselvityksessä täydennetään aikaisempaa PRH:n esiselvitystä ja lähtökohtana pidetään
asunto-osakkeiden liittymistä arvo-osuusjärjestelmään. Vaikka olemassa olevaa järjestelmää voitaisiinkin
käyttää asunto-osakerekisterin perustana, on huomattava, että asunto-osakkeet eivät ole arvopapereita
eikä asunto-osakerekisteriä voida perustaa arvo-osuusjärjestelmään liittyvin säännöksin. Lisäksi toteutus
vaatisi jo omistajamerkintöjen osalta muutoksia nykyiseen arvo-osuusjärjestelmään – todennäköisesti
rekisteriin tarvitaan lisäksi muitakin asuntoihin liittyviä tietoja kuin pelkästään omistamiseen, hallintaan ja
panttaukseen liittyvät tiedot. Tällöin rekisterille tulee perustamiskustannuksia joka tapauksessa. Euroclearin dokumentissa ehdotettiin pankkien konttoriverkoston käyttämistä saantojen käsittelyyn. Ehdotus on
varteenotettava, mutta tässä selvityksessä ei oteta kantaa pankkien ja muiden yritysten liiketoimintamalleihin.
Tässä selvityksessä lähestymistapana on tutkia neutraalisti asunto-osakerekisterin toimintamallia ilman
ennakkokäsitystä jonkin tietyn järjestelmän käyttämisestä lähtökohtana toteutukselle.

1.4 Käytetyt termit ja lyhenteet
Tässä loppuraportissa käytetään termejä asunto-osakeyhtiö ja asunto-osake viittaamaan kaikkiin asuntoosakeyhtiölain mukaan toimiviin yhteisöihin ja niiden osakkeisiin. Varsinaisen asunto-osakeyhtiön lisäksi
kyseeseen voi tulla keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö sekä varsinaisen asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan asunto-osakkeen lisäksi muu asunto-osakeyhtiön osake, jolla hallitaan jotain tilaa kuten autotallia,
varastoa jne4.
Asunto-osakerekisteristä  saatetaan  käyttää  kuvissa  ja  kaavioissa  lyhennettä  “Asrek”.  Käytettyjä  termejä  ja  
lyhenteitä on esitelty lisää liitteessä 1. Keskeisinä käsitteinä tulee huomata myös asunto-osakerekisterin
osarekisterit
● asunto-osakkeiden omistajarekisteri, AsOR
● asunto-osakkeiden tietorekisteri, AsTER.
Osarekisterit on esitelty tarkemmin luvussa 2.4.

4

Tässä selvityksessä tarkastellaan nimenomaan AsOyL:n mukaisia osakkeita (siirtokelpoisia oikeuksia). Selvitys ei tarkastele siirtokelvottomia oikeuksia, kuten esimerkiksi asumisoikeusasuntoja.
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2. Asunto-osakerekisterin tarve ja suunniteltu toimintamalli
2.1 Rekisteri ja siihen liittyvät periaatteet
Asunto-osakerekisteri sisältää tiedot asunto-osakkeiden omistajista ja hallinnasta sekä muita asuntoosakeyhtiöihin ja huoneistoihin liittyviä tietoja, jotka ovat oleellisia asuntojen omistajille, asuntoosakeyhtiöille sekä asunto- ja omistajatietoja käsitteleville yrityksille ja viranomaisille.
Asunto-osakerekisterin eräs keskeinen tavoite on julkinen luotettavuus samaan tapaan kuin kiinteistötietojärjestelmän yhteydessä: sen, joka hakee rekisteristä asunto-osakkeen perus-, omistaja-, hallinta- ja
panttaustietoja, on voitava luottaa siihen, että tiedot ovat oikein ja että asunto-osakkeeseen ei kohdistu
muita oikeuksia kuin mitä rekisteriin on merkitty.
Toinen merkittävä periaate on vapaaehtoisuus: sähköiseen rekisteröintiin siirtyminen ei ole pakollista,
vaan päätös siitä tehdään joko yksittäinen huoneisto (osakeryhmä) kerrallaan5 tai asunto-osakeyhtiö kerrallaan. Tällöin siirtyminen sähköiseen rekisteröintiin voi tapahtua mm.
● uusien perustettavien asunto-osakeyhtiöiden yhteydessä
● asuntokauppojen ja muiden saantojen kuten perintöjen yhteydessä6
● asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksen päätöksellä7.
Vapaaehtoisuuden sijaan voidaan harkita mahdollisuutta tietyin säännöksin velvoittaa asuntoosakeyhtiöitä siirtymään sähköiseen omistajamerkintään8. Tällöin on kuitenkin varmistuttava ensin, että
tästä ei tule asunto-osakeyhtiöille9 huomattavia kertakustannuksia tai ylimääräisiä jatkuvia kustannuksia.
Selvityksen tehtävänä on löytää toimintamalli, joka
●
●
●
●

helpottaa asuntokauppaprosessia ja muita asuntojen saantoihin liittyviä prosesseja
helpottaa vakuuksien hallintaa
on toimivin ja kustannustehokkain malli
ei lisää oleellisesti kustannuksia asunto-osakeyhtiöille (eikä muille rekisteritietoja tarvitseville).

5

Jotta sähköiseen omistajamerkintään voidaan siirtyä osakeryhmä kerrallaan, tulee asunto-osakeyhtiölakiin tehtävä maininta asiasta, jotta jokaisen asunto-osakeyhtiön ei tarvitse erikseen muuttaa yhtiöjärjestystään tämän mahdollistamiseksi.
6
Erityisesti jos esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä pankissa on helppo siirtyä sähköiseen omistajamerkintään.
7
Kaikkien osakkeenomistajien, määräosan tai enemmistön tekemällä päätöksellä. Esim. sen jälkeen kun todetaan, että
huomattava osa yhtiön asunto-osakkeista on jo sähköisessä muodossa; vrt. tilanne, jossa asunto-osakeyhtiössä päätetään
parvekelasituksista kaikille asunnoille sen jälkeen, kun huomattava osa huoneistoista on hankkinut lasituksen.
8
Esim. vaiheistettuna samaan tapaan kuin energiatodistuksen pakollisuus on tullut voimaan. Ks. myös luku 6.2.
9
Tai että laskennallisesti hyödyt ovat suuremmat kuin kertaluonteiset kustannukset.
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2.2 Keskeiset tilanteet ja toimijat
Asunto-osakerekisterin tarve tulee esille erityisesti kaikissa sellaisissa tilanteissa, joissa asunto-osakkeen
omistus, hallinta tai käyttö vakuutena muuttuu. Tyypillisiä tilanteita ovat mm.
●
●
●
●
●
●

asunto-osakeyhtiön perustaminen
asunnon myyminen ja ostaminen
asunnon käyttäminen lainan vakuutena
asunnon lahjoittaminen10
asunnon saaminen perintönä
avio-omaisuuden osittaminen.

Muita oikeudellisesti, taloudellisesti ja rekisteritietojen keräämisen kannalta oleellisia asunto-osakkeeseen
ja asunto-osakeyhtiöön liittyviä asioita ovat mm.
●
●
●
●
●
●

omistajan merkitseminen osakeluetteloon
varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen
luovutusvoiton ja pääomatulon ilmoittaminen
kiinteistöveroon liittyvien tietojen ilmoittaminen
asunto-osakkeen jälkipanttaus
asunto-osakkeeseen liittyvät turvaamistoimenpiteet (esim. vakuustakavarikko) ja ulosotto.

Selvityksessä tunnistetut asunto-osakkeisiin liittyvät keskeisimmät toimijat ovat
●
●
●
●
●
●

asunnon omistaja11
asunto-osakeyhtiö
asunto-osakeyhtiön edustaja (usein isännöitsijä)
kiinteistönvälittäjä
rahoituslaitos (pankki)
verohallinto.

On huomattava, että asunnon omistaja voi olla yksittäisiä huoneistoja omistavan yksityisen tahon lisäksi
esimerkiksi instituutio, joka omistaa koko yhtiön osakekannan tai määräenemmistön siitä.
Edellä on lueteltu vain keskeisimmät toimijat, täydellisempi kuvaus on liitteessä 2. Asunto-osakkeisiin ja
asunto-osakeyhtiöihin liittyy myös paljon viranomaisyhteyksiä (mm. hakemukset, luvat, tuet, tilastointi,
omistusten selvittäminen, suojelupäätökset, erilaiset yhteystiedot).

10

Lahjaan voi liittyä hallintaoikeuden pidättäminen ja perintöön lesken oikeus asunnon hallintaan.
Tässä voidaan vielä huomioida omistaja eri rooleissa, kuten esimerkiksi asunto-osakeyhtiön perustanut rakennusliike (tai
rakennuttaja), asunnon myyjä, asunnon ostaja, sijoittaja, perinnönjättäjä ja perinnönsaaja.
11
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2.3 Toimijoiden saama hyöty rekisteristä
Sähköisen asunto-osakerekisterin hyötyjä ovat mm. tietojen saatavuuden, luotettavuuden ja kattavuuden
paraneminen, sähköisen asioinnin ja sähköisten prosessien tuoma työn tehostuminen ja vakuuksien käytettävyyden helpottuminen. Hyötyjä on arvioitu toimijoittain alla olevassa taulukossa.
Asunnon omistaja (henkilöomistaja)
●
●
●
●
●
●
●

Julkisen luotettavuuden antama suoja12
Osakekirja ei voi hävitä
Osakekirjaa ei tarvitse säilyttää
Mahdollisuus sähköiseen kaupankäyntiin
Vakuuden käytettävyys helpottuu13
Yhtiöön liittyviä tietoja helposti saatavissa14
Omistajatiedon selvittäminen ja osoittaminen
on selkeää15

Asunto-osakeyhtiö / yhtiön edustaja
● Tietojen välittäminen verohallintoon helpottuu
● Ei tarvitse laatia erillisiä selvityksiä tai todistuksia viranomaistarpeisiin
● Benchmarking-tietoa saatavissa17
● Siirtomerkintöjen tarkistaminen poistuu
● Varainsiirtoverojen tarkistaminen poistuu
● Tieto rajoituksista saatavissa (esim. vakuustakavarikko)
● Puuttuvien omistajatietojen selvittäminen vähenee
● Asunto-osakeyhtiöiden tiedoille syntyy standardinomaiset kuvaustavat
● Paremmat mahdollisuudet laskea asuintalojen kunnossapitovelka18
Rahoituslaitos (vakuusvelkoja)
●
●
●
●

Osakekirjojen säilytys ja siirto helpottuvat
Sähköiset prosessit mahdollistuvat
Vakuuksien hallinnan helpottuminen
Jälkipanttauksen hallinnan mahdollinen helpottuminen19
● Asunnon arvon arvioiminen on helpompaa20

Rakennuttaja/sijoittaja
●
●
●
●

Ei tarvita osakekirjojen painattamista
Sähköinen kaupankäynti mahdollista
Vakuudenhallinta helpottuu
Sähköinen siirtomerkintä16

Kiinteistönvälittäjä
● Kaupan kohteen tietojen hyvä saatavuus
● Ei fyysistä paperien etsimistä ja siirtelyä
● Mahdollisuus sähköiseen kaupankäyntiin
○ Ostotarjousprosessi sähköisesti
○ Sopimuksen valmistelu sähköisesti
● Valtuutus (toimia esim. myyjän puolesta)
● Varainsiirtoveron tarkistaminen helpottuu

Verohallinto ja muut viranomaiset
● Tietojen saatavuus paranee
● Kattavaa tietoa asumisesta yhdestä rekisteristä
● Tiedot saadaan ajantasaisempina
● Verojen kerääminen tehostuu
● Verohallinnon järjestelmien uudistaminen on
helpompaa

12

Mm. korvaus, mikäli syntyy taloudellinen vahinko virheellisen rekisterimerkinnän takia.
Vakuuskäytäntö helpottuu omistajan näkökulmasta.
14
Esim. kunnossapitosuunnitelmat.
15
Esim. mitä omistuksia perinnönjättäjällä on; vuokranantaja voi osoittaa hallintaoikeutensa vuokralaiselle.
16
Esim. jos sijoittaja myy sata asuntoa kerralla toiselle sijoittajalle.
17
Esim. tietoa muiden saman alueen yhtiöiden perusparannusten kustannuksista.
18
ja verrata sitä muihin vastaaviin kohteisiin. Asuntojen omistajien ja ostajien tietoisuus rakennusten tilasta ja vaikutuksesta
asuntojen arvostukseen kehittyy.
19
Jälkipanttaus hallitaan rekisterin kautta selkeämmin.
20
Esim. vakuusarvon arviointia varten – tämä on koskee eniten niitä seutuja, joissa asuntokauppa on vilkasta.
13
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2.4 Valittu strategia ja rekisterin jako osarekistereihin
Keskustelussa asunto-osakerekisteristä on usein lähdetty liikkeelle asunto-osakkeiden sähköisistä omistajamerkinnöistä, joita sitten täydennettäisiin muilla osakkeisiin ja huoneistoihin liittyvillä tiedoilla. Näkökulma
korostaa luotettaviin omistajamerkintöihin liittyviä hyötyjä, jotka syntyvät kuitenkin vasta sitten kun sähköiseen rekisteriin on merkitty huomattava osa asunto-osakkeiden omistajista. Tämä kannattaa huomioida
rekisterin perustamisvaiheessa.
Siirtyminen sähköiseen rekisteriin voi vaatia melko pitkän siirtymäajan ennen kuin valtaosa asuntoosakkeista on sähköisinä merkintöinä21. Useat tietotarpeet edellyttävät kuitenkin rekisterin tietosisällön
kattavuutta, kuten esim.
● verohallinnon tarve saada osakas- ja omistajatiedot kaikista asunto-osakeyhtiöistä sekä kaikista
asunto-osakkeiden luovutuksista
● asuntokauppaan ja luotonantoon liittyvä tietojen saannin tarve kaikista myyntiin tulevista kohteista22
● viranomaisten, yritysten ja yksityishenkilöiden tarve saada tietoja asunto-osakeyhtiöistä ja asuntojen
omistuksista.
Kaikissa edellä mainituissa tilanteissa rekisteristä saadaan hyötyä vain jos se sisältää lähes kaikkien
asuntojen tiedot. Sen sijaan osa rekisterin käyttötilanteista liittyy yhden asunto-osakkeen käsittelyyn kerrallaan, jolloin rekisteristä saadaan hyötyä jo silloin, kun vain osa omistuksista on merkitty sähköisesti.
Tällaisia ovat mm. sähköinen asuntokauppa ja sähköinen panttioikeuden kirjaaminen, jotka kohdistuvat
johonkin sähköisenä merkintänä olevaan asunto-osakkeeseen.
Koska asunto-osakerekisteriin liittyvät tarpeet voidaan jakaa kahteen erilaiseen pääryhmään (sähköisten
omistajamerkintöjen prosesseihin liittyviin tarpeisiin sekä laajuudeltaan kattavan asunto-osaketiedon tarpeisiin), kannattaa työryhmän mielestä jakaa asunto-osakerekisteri kahteen osarekisteriin:
● asunto-osakkeiden omistajarekisteri (AsOR)
● asunto-osakkeiden tietorekisteri (AsTER).

Kuva 1. Jako osarekistereihin
Näiden kahden osarekisterin saumaton yhteentoimivuus on erittäin tärkeää sekä juridisesti että teknisesti23. Eri osarekisterien on saatava toisiltaan tarvitsemansa tiedot siten, että samoja tietoja ei turhaan ylläpidetä kahdessa eri paikassa.
Asunto-osakkeiden omistajarekisteri (AsOR) vastaa nimensä mukaisesti asunto-osakkeiden sähköisten
omistajamerkintöjen rekisteröinnistä julkista luotettavuutta nauttivalla tavalla. Tämän rekisterin sisältämien
omistajamerkintöjen määrä kasvaa sitä mukaa, kun uusia asunto-osakeyhtiöitä perustetaan ja painettuja
osakekirjoja siirretään sähköisiksi omistajamerkinnöiksi.
21

Erityisesti, jos siirtyminen tapahtuu vapaaehtoisuuteen pohjautuen.
Vaikka tiedot jokaisesta myytävästä asunnosta saadaan isännöitsijäntodistuksella, saavutetaan prosessin sähköistymisestä koituvia hyötyjä, jos suurin osa tiedoista saadaan sähköisesti rakenteellisessa muodossa (ei pelkästään tekstimuodossa).
23
Esimerkiksi saantoja kirjatessa päästään yhdellä kirjautumisella käsiksi niin asunnon perustietoihin asunto-osaketietojen
rekisteristä kuin myös omistusrekisterin omistaja- ym. tietoihin.
22
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Asunto-osakerekisterin mahdollistama sähköinen asunto-osakkeiden kaupankäynti liittyy läheisesti omistajarekisteriin (AsOR). Sähköinen kaupankäynti voidaan toteuttaa erillään AsOR-rekisteristä samaan tapaan kuin arvo-osuusjärjestelmässä tai rekisterin yhteyteen samaan tapaan kuin kiinteistötietojärjestelmässä.
Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) lähtökohtana on sen sijaan koota nykyään hajallaan oleva
omistajatieto ja muu asuntoihin ja asunto-osakeyhtiöihin liittyvä tieto yhteen keskitettyyn rekisteriin, jonka
tietojen tavoitteena on tosiasiallinen luotettavuus24. Tällainen rekisteri on perustettavissa melko nopeasti
olemassa olevien tietojen avulla25. Tällaisia ovat mm.
● Kaupparekisterin tiedot asunto-osakeyhtiöistä
● asunto-osakeyhtiöiden ylläpitämät osakeluettelot26
● Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennus- ja huoneisto -osan (RHR) tiedot kaikista asuinrakennuksista
ja -huoneistoista
● Verohallinnon ASVA-rekisteri, joka sisältää asunto-osakkeiden omistajatiedot27 ja varainsiirtoveroilmoitusten mukaiset luovutukset.
● muut viranomaisten rekisterit28.
Asunto-osakerekisteriin liittyy runsaasti tietopalvelutarpeita ja tämä tietopalvelutoiminta kytkeytyy nimenomaan asunto-osakkeiden tietorekisteriin (AsTER). Tietopalvelun avulla rekisterin tietoja luovutetaan tietojen tarvitsijoille erilaisten poimintojen tai suorakäyttöisten palveluiden avulla. Tiedon tarvitsijana voi olla
julkishallinto, yritykset tai kansalaiset (ks. liite 6, tietopalvelut)29.
Tietopalvelutoiminnasta osa voidaan toteuttaa suoraan AsTER-rekisterin yhteydessä, mutta kaupallisten
tietopalvelutoimijoiden osuus on todennäköisesti erittäin merkittävä samaan tapaan kuin esimerkiksi
VRK:n väestötietojärjestelmän (VTJ) ja Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rekisterien osalta.
Asunto-osakerekisterin jakaminen kahteen osarekisteriin hyödyttää heti alusta alkaen: tiedot ovat helposti
saatavissa pian AsTER-osarekisterin perustamisen jälkeen yhdestä paikasta moneen eri tarpeeseen.
Tällöin myös asunto-osakeyhtiöihin ja osakeomistuksiin liittyvien prosessien sähköistäminen lähtee liikkeelle nopeasti, koska eri tahot voivat integroida järjestelmänsä jo AsTER-osarekisteriin. Asuntoosakkeisiin liittyvien tietojen sähköinen käsittely luo edellytyksiä AsOR-osarekisterin sähköisen omistajamerkinnän yleistymiselle.

24

Rekisteriin tuotavat viranomaispäätökset kuuluvat pääsääntöisesti julkisen luotettavuuden piiriin.
Ks. myös liite 4.
26
Osakeluettelot perustuvat kaupparekisteriin ilmoitettuihin yhtiöjärjestystietoihin.
27
Perustuu vuosittain vuodenvaihteessa kerättävään tilannetietoon isännöitsijöiltä ja varainsiirtoveroilmoitusten avulla saatuihin muutoksiin.
28
Esimerkiksi tiedot arava- ja hitas-yhtiöistä, suojelupäätökset jne.
29
Tietoja luovutetaan vain käyttötarkoituksen mukaisessa laajuudessa huomioiden tietosuojaan liittyvät näkökulmat.
25
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2.5 Asunto-osakerekisterin toimintamalli
Asunto-osakerekisterin toimivuuden kannalta oleellista on rekisterin tietojen ylläpitomenetelmät. Tässä
osarekisterit eroavat toisistaan. Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) kohdalla ylläpito kytketään nyt
käytössä olevaan toimintatapaan ja olemassa oleviin tietovirtoihin samalla hyödyntäen uuden rekisterin
tuomat mahdollisuudet tietojen kehittämiseen ja käytettävyyteen30.

Kuva 2. Osarekisterien ylläpidon toimintamalli.
Tällä hetkellä asunto-osakeyhtiön tietoja käytännössä ylläpitää asunto-osakeyhtiön edustaja (useimmiten
isännöitsijä), jolla on osakeluettelo ja muut yhtiön tiedot hallussaan. Asunto-osakeyhtiön edustajan on
toimitettava kerran vuodessa osakkeiden omistajatiedot verohallintoon (ns. 102-lomakkeella manuaalisesti). Lisäksi joko kiinteistönvälittäjä tai asunnon uusi omistaja toimittaa tiedot asuntokaupoista sekä asuntoosakeyhtiön edustajalle että verohallintoon (varainsiirtoveroa koskevat ilmoitukset). Muut saantojen saajat
ilmoittavat tietonsa asunto-osakeyhtiön edustajalle osakeluetteloon merkinnän yhteydessä.
Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) perustamisen jälkeen tietojen toimittaminen yksinkertaistuu.
Uuden rekisterin myötä asunto-osakeyhtiöiden edustajat toimittavat tiedot omistusten muutoksista suoraan rekisteriin sähköisesti31, jolloin tiedot ovat ajantasaisemmat kuin nykyään. Myös asuntokauppaan
liittyvät varainsiirtoverojen ilmoitukset ja tieto suorituksista voitaisiin kerätä tätä kautta32. Näiden lisäksi
AsTER-rekisteriin voidaan saada tiedot eri viranomaisilta kuten esimerkiksi Arava- ja Hitas-tiedot, peruskorjausten tuet, suojelupäätökset, ulosottomerkinnät, turvaamistoimenpiteet ja edunvalvojapäätökset.
Edellä mainitut ovat esimerkkejä mahdollisista rekisteriin kirjattavista tiedoista. Tietoja esitellään tarkemmin luvussa 3 ja niiden tarkempi määritys tehdään vasta asunto-osakerekisteriprojektin myöhemmissä
vaiheissa (konseptointi ja vaatimusmäärittely).
Toisen osarekisterin, Asunto-osakkeiden omistajarekisterin (AsOR) omistaja-, hallinta- ja panttaustietoja
voidaan ylläpitää sähköisen kaupankäynnin järjestelmistä tai saantojen kirjaajien tekemillä rekisterimer30

Useat mainitut nykyiset tavat ilmoittaa asunto-osakkeisiin liittyviä tietoja ovat jo nykyään pakollisia. Tässä yhteydessä
saatetaan muuttaa näitä määräyksiä tai säätää uusia.
31
Isännöitsijä ilmoittaa omistusmuutosten tiedot vain niiden osakkeiden osalta, jotka ovat vielä painettuina osakekirjoina.
Sähköiset omistajamerkinnät saadaan AsTER-rekisteriin suoraan AsOR-rekisteristä. Tietojen ilmoittamisen tavat, ks. luku
3.4.
32
Tällöin asunto-osakeyhtiön edustajan ei enää tarvitsisi tarkistaa varainsiirtoveron hoitamista erikseen, vaan tieto näkyisi
rekisterin kautta.
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kinnöillä33. Omistajarekisteri saa mm. asunto-osakeyhtiön, asunto-osakkeiden tai huoneistojen muita tiedot suoraan AsTER-rekisteristä. Vastaavasti ne osakkeiden omistajamerkinnät, jotka tehdään AsORrekisteriin, välittyvät AsTER-rekisteriin ja tätä kautta asunto-osakeyhtiöiden edustajat (isännöitsijät tms.)
pystyvät päivittämään sähköiset omistajamerkinnät osakeluetteloihinsa34. Tavoitetilassa kaikki omistajamerkinnät tulevat AsOR-rekisterin kautta, jolloin kaikkien asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelot oikeastaan
ovat jo asunto-osakerekisterissä.
Saantojen kirjaamisen organisointi AsOR-rekisteriin on merkittävä asia koko asunto-osakerekisterin kannalta. Erilaisia saantoja on noin 150 000 - 160 000 vuodessa, joista noin 80 000 on asuntokauppoja. Tavoitteena on saada kattava verkosto, jonka kautta saannot saadaan rekisteröityä. Saantoja selvittävät
nykyään jo useat eri tahot ja työryhmän mielestä näitä kannattaisi käyttää myös niinä tahoina, joilla on
oikeus kirjata saannot rekisteriin. Saantoja ja muita asunto-osakkeita koskevia muutoksia käsitteleviä tahoja ovat mm.
●
●
●
●
●

isännöitsijät
kiinteistönvälittäjät
laki- ja asianajotoimistot
pankit
viranomaiset (mm. Maanmittauslaitoksen kirjaamisviranomaiset ja Patentti- ja rekisterihallitus sekä
maistraatit35)
● muut edellisiin rinnastettavat.
Näin muodostuu joukko kaupallisia toimijoita, joilta osapuolet voivat saada saannon selvittämisen ja kirjaamisen palveluita36. Lisäksi on viranomaisia, joilta voi myös hankkia vastaavia palveluita. Saantojen
kirjaajille on luonnollisesti asetettava vaatimuksia, joilla voidaan varmistua siitä, että kirjaamisoikeuden
omaavilla tahoilla on riittävä osaaminen ja niitä voidaan pitää riittävän luotettavina rekisteröinnin tekemiseen (asiaa käsitellään lisää selvityksen luvussa 5). Koska monet edellä mainitut tahot selvittävät jo nykyisin saantoja ja saantojen kirjaaminen rekisteriin on vähäinen työ verrattuna itse saannon selvittämiseen,
on todennäköistä, että kirjausmerkinnän tekeviä tahoja saadaan riittävästi.
Työryhmä suosittelee edellä kuvattujen saantojen selvittäjien käyttämistä rekisterinpitäjän asiamiehinä,
koska tällöin ei tarvita kovinkaan paljon erillisiä rekisterinpitäjän omia kirjaamisesta vastaavia henkilöitä,
vaan asia hoituisi olemassa olevien tahojen avulla. Mikäli saantojen kirjaaminen haluttaisiin kuitenkin järjestää erillisten päätoimisten kirjaamisviranomaisten tai -yhteisöiden toimesta, niin tällöin pitää varautua
riittävään henkilöstömäärään37.
Yksi haaste kuvatun laajan saantojen kirjaajajoukon käyttämiseen liittyy AsOR-rekisterin julkiseen luotettavuuteen ja sitä kautta rekisterinpitäjälle syntyvään korvausvelvollisuuteen, mikäli jokin rekisterin tieto on
virheellinen38 ja siitä koituu taloudellisia vahinkoja jollekin osapuolelle. Tällöin rekisterinpitäjä on potentiaalisesti korvausvelvollinen rekisteriin tehdyistä merkinnöistä, joita tekevät lukuisat eri saantojen kirjaajat.
Koska kirjaajat toimivat rekisterinpitäjän asiamiehinä, voi rekisterinpitäjä sopia ennalta asiamiesten kanssa, miten mahdollisiin korvaustilanteisiin varaudutaan. Tällaisia tapoja ovat mm.
33

Samalla sähköisestä kaupankäynnistä (tai muusta saannosta) saadaan hintatiedot mm. varainsiirtoverotusta varten.
Asunto-osakeyhtiön edustajan vastuulla on edelleen osakeluettelon ylläpitäminen. Ajatuksena on se, että kun asuntoosakeyhtiön edustaja vie tiedot AsTER-järjestelmään, niin he saavat samalla mahdolliset sähköiset omistusten siirrot tiedoksi samassa yhteydessä. Osakeluettelon ylläpitäminen siis yksinkertaistuu niiden osakkeiden osalta, jotka ovat sähköisessä omistajarekisterissä. (AsTER-rekisterissä näkyy, mitkä osakkeet ovat sähköisesti rekisteröityjä ja mitkä painetussa
muodossa).
35
Esimerkiksi asunto-osakeyhtiöihin tulevat muutokset (jotka eivät ole saantoja).
36
On huomattava, että saantojen kirjaajiksi hakeudutaan kyseisen toimijan omasta aloitteesta. Kuvattu menettelytapa esimerkiksi ei tarkoita sitä, että kaikkien isännöitsijöiden tulee antaa tällaista palvelua.
37
Patentti- ja rekisterihallituksen vuoden 2004 esiselvityksessä arvioitiin, että saantojen selvittämistyöhön tarvitaan 67 täysipäiväisen henkilön työpanos. Laskelmat ovat huomattavan riippuvaisia siitä, miten suureksi työksi yksi saannon selvitys
arvioidaan, hivenen eri tavalla tehdyllä laskelmalla päädytään noin 180 henkilön tarpeeseen. Joka tapauksessa suuruusluokka olisi noin 100 henkilöä siinä vaiheessa, kun kaikki asunto-osakkeiden omistukset ovat sähköisinä merkintöinä. Aluksi
työhön riittää murto-osa, ehkä 10-20% edellä mainitusta määrästä.
38
Esimerkiksi jos monimutkainen perintösaanto on tulkittu heikosti ja merkitty väärin rekisteriin.
34
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● asiamiesten vakavaraisuusvaatimukset
● velvoite asiamiehille ottaa sellainen toiminnan vakuutus, joka korvaa virheellisistä merkinnöistä johtuvia vahinkoja
● rahastointiin perustuva korvausmalli39.
Julkisesta luotettavuudesta johtuvan korvauskäytännön ja asiamiesten kanssa vastuiden jakamisen menettelyjen täsmällisempi suunnittelu vaatinee lainsäädäntömenettelyä ja yhteistyötä rekisterinpitäjän ja
kirjaajien välillä. Vahingonkorvausvastuiden täsmällisempi määrittely pitää tehdä siinä vaiheessa, kun
rekisterinpitäjästä on päätetty. Jatkossa on huomioitava myös omistajamerkintöjen ajantasaisuuden varmistaminen40.

39

Esimerkiksi arvo-osuusjärjestelmän kaltainen korvausrahasto, johon asiamiehet maksavat vuosittaista maksua.
Mm. kirjaamispalveluiden saatavuuden varmistaminen ja se, että saantojen saajat huolehtivat merkintöjen tekemisestä
riittävän nopeasti.
40
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3. Asunto-osakerekisterin tietosisältö ja suhde muihin rekistereihin
Tässä luvussa täsmennetään asunto-osakerekisterin toimintaa tietojärjestelmien näkökulmasta. Tämä
loppuraportti kuvaa keskeisimmät asiat sekä esiin nousseet mahdollisuudet. Raportti ei kuitenkaan ole
tulevien tietojärjestelmien tarkka määritys, vaan tällainen määrittelytyö tehdään myöhemmin. Kuvaukset
tulee siis nähdä suuntaa-antavina suunnitelmina.

3.1 Oleellisimmat muut tietojärjestelmät
Asunto-osakerekisteriin liittyvät keskeisimmät muut tietojärjestelmät on esitetty kuvassa 3. Keskeisiä
asunto-osakerekisteriin liittyviä perusrekisterejä ovat:
● Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), joka sisältää kaikkien kaupparekisteriin merkittyjen asuntoosakeyhtiöiden perustiedot41 kuten yhtiöjärjestyksen42, yhteystiedot ja vastuuhenkilöiden tiedot. Koska asunto-osakkeiden omistajina voi olla myös yrityksiä, ovat näiden perustiedot saatavissa YTJ:stä.
Kaupparekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus.
● Väestötietojärjestelmä (VTJ), joka sisältää sekä asunto-osakkeiden henkilöomistajien henkilö- ja
yhteystiedot että kaikkien rakennusten ja huoneistojen sijainti- ja ominaisuustiedot. Jälkimmäistä
osuutta kutsutaan myös rakennus- ja huoneistorekisteriksi (RHR)43. Sen tiedot saadaan kuntien rakennusvalvontaprosessin kautta. Väestötietojärjestelmää ylläpitää Väestörekisterikeskus.
● Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ), joka sisältää kiinteistöjen ominaisuus- ja sijaintitiedot
(kiinteistörekisteri) sekä omistaja-, kiinnitys- ja erityisten oikeuksien tiedot (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri). KTJ:sta siis saadaan asunto-osakeyhtiöön liittyvien kiinteistöjen tiedot. Kiinteistötietojärjestelmää ylläpitää Maanmittauslaitos.

Kuva 3. Asunto-osakerekisteri ja keskeisimmät muut tietojärjestelmät
Neljäs merkittävä rekisteri on verohallinnon ASVA-järjestelmä,  joka  on  verohallinnon  ylläpitämä  asuntoosakkeiden  verotusarvolaskennan  suorittava  järjestelmä.  Se  koostuu  kahdesta  rekisteristä:  asunto-

41

YTJ sisältää myös sellaisten yhtiöiden perustamisilmoitukset, joita ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin,
lisäksi YTJ sisältää verohallinnon ennakonperintä-, työnantaja-, asiakas- ja arvolisävelvollisten rekisterin.
42
Asunto-osakeyhtiöiden yhtiöjärjestys sisältää huoneistoselitelmän.
43
Lyhennettä RaHu saatetaan käyttää joissain asiayhteyksissä.
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osakerekisteristä  ja  osakehuoneistorekisteristä.  ASVAan  kerätään  tietoja  asunto-osakkeiden omistusten
muutoksista ja varainsiirtoveroista.
Muita asunto-osakerekisterin toiminnan kannalta oleellisia järjestelmiä ovat
● Isännöintijärjestelmät, joilla asunto-osakeyhtiöiden edustajat ylläpitävät osakeluetteloita ja muita
asunto-osakeyhtiöiden tietoja.
● Kiinteistönvälittäjien järjestelmät, joilla kiinteistönvälittäjät hallitsevat asuntokaupan eri vaiheita
(kohteen markkinointiin ottamisesta kaupantekoon ja varainsiirtoverojen ilmoittamiseen).
● Omaisuudenhallintajärjestelmät, joilla mm. sijoittajat hallinnoivat omistamiaan asunto-osakkeita ja
niihin liittyviä panttauksia.
● Vakuudenhallintajärjestelmät, joilla rahoituslaitokset hallinnoivat saamiaan vakuuksia (esimerkiksi
asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen panttaukset).

3.2 Muut huomioitavat hankkeet ja aiheet
Verohallinnon Valmis-hanke
Asunto-osakerekisterin perustamisen ja kehittämisen kannalta ehkä merkittävin aiheeseen liittyvä kehityshanke on verohallinnon Valmis-hanke, jossa korvataan verotuksen nykyiset operatiiviset järjestelmät uusilla järjestelmillä huomioiden uudet toimintamallit ja -prosessit. Hankkeessa uudistetaan kaikki keskeiset
verohallinnon tietojärjestelmät sekä pyritään uudistamaan ja automatisoimaan verotuksen prosesseja.
Tässä yhteydessä korvataan myös luvussa 3.1 kuvattu ASVA-järjestelmä uudella ratkaisulla, mikä on
ehdottomasti huomioitava asunto-osakerekisteriä perustettaessa, sillä AsTER- ja ASVA-järjestelmillä on
huomattava määrä yhteisiä tietoja, joiden ylläpito tulee sovittaa yhteen. Itse asiassa AsTER:sta ja ASVA:sta on muodostettava saumattomasti yhteentoimiva kokonaisuus: tiedot kerätään vain yhteen kertaan
siten, että ne ovat molempien järjestelmien käytettävissä. Vaihtoehtoja on kaksi:
● Eri käyttäjäryhmät ilmoittavat asunto-osakeyhtiöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvät tiedot AsTERjärjestelmään44, josta uusi ASVA saa tiedot. Tämä helpottaa huomattavasti ASVA:n uuden version
toteuttamista, mutta tekee ASVA:n riippuvaiseksi AsTER:n aikataulusta.
● Eri käyttäjäryhmät ilmoittavat verohallinnon keräämät tiedot uuteen ASVAan, josta ne saadaan AsTER-järjestelmään. Muut tiedot käyttäjät ilmoittavat suoraan AsTER:iin.
Työryhmä suosittelee ensimmäistä vaihtoehtoa, koska asunto-osakerekisterin keskeisenä ajatuksena on
koota kaikki asunto-osakeyhtiöiden ja asunto-osakkeiden tiedot ja tietojen ilmoittaminen yhteen paikkaan,
josta niitä voidaan luovuttaa muualle kuten esimerkiksi verohallintoon45. Tästä seuraa se, että verohallinto
on otettava sähköisen asunto-osakerekisterin ja erityisesti AsTER-osan valmisteluun, suunnitteluun ja
toteutukseen mukaan46.
Muut perusrekisterit
Asunto-osakerekisteri liittyy kiinteästi muihin perusrekistereihin, joten sen yhteydessä joudutaan tarkastelemaan liittymiä muihin perusrekistereihin sekä mahdollisia muutoksia eri rekisterien työnjaossa. Rekisterien työnjaossa on ratkaistava muun muassa paikka. missä jatkossa ylläpidetään huoneistoselitelmää ja
miten ylläpidetään sellaisia asunto-osakkeiden tietoja, jotka ovat puutteellisia rakennus- ja huoneistorekisterissä47, ks. luku 3.3.2.
44

Lukuun ottamatta niitä omistajatietoja, jotka ilmoitetaan AsOR-järjestelmään (josta ne välittyvät automaattisesti AsTERjärjestelmään).
45
Jos tiedot kerätään eri viranomaisten toimesta ja kopioidaan AsTER-järjestelmään, on hankala sopia muutoksiin liittyvistä
vastuista.
46
Sekä hankkeen ohjausryhmätyöskentelyn että käytännön toteutustyöhön osallistumisen osalta
47
Huoneistoselitelmiä pitää jatkossa ylläpitää rakenteellisessa muodossa (ei vain tekstuaalisena kuvauksena), RHRrekisterissä ei ole maanalaisten kerrosten tietoja.
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Maistraattien tehtävien siirto
Asunto-osakeyhtiöihin liittyvät kaupparekisterin hakemukset käsitellään nykyään maistraateissa. Työ- ja
elinkeinoministeriön suunnitelmien mukaan nämä tehtävät siirtyvät Patentti- ja rekisterihallituksen vastuulle mahdollisesti vuoden 2015 loppupuolella. Samalla on tarkoitus siirtää mahdollisimman suuri osa käsittelystä sähköisiin kanaviin.
Yrityksen asiointitili
Asunto-osakerekisterissä tapahtuvat muutokset kiinnostavat useita tahoja ja olisi todennäköisesti mielekästä eräissä tilanteissa lähettää heräte esimerkiksi asunto-osakeyhtiön edustajalle rekisteriin tehdystä
omistajamerkinnästä tai muusta muutoksesta. Koska asunto-osakeyhtiöt ovat muodoltaan yrityksiä, voitaisiin tällainen heräte ohjata asunto-osakeyhtiön edustajalle yrityksen asiointitilin välityksellä.
Henkilöomistajien kannalta vastaavasti voitaisiin käyttää kansalaisen asiointitiliä, mikäli tälle nähdään tarvetta asunto-osakerekisterin toiminnallisuuden kannalta.
Kansallinen palveluväylä ja kansallinen palveluarkkitehtuuri
Kansallinen palveluväylä on valtiovarainministeriön JulkICT-toiminnon käynnistämä tiedonvälityskonsepti,  
jossa  eri  toimintaympäristöjen  palveluiden  tarvitsema  tieto  on  saatavilla  avoimien  rajapintojen  yli  kaikille  
tietoa  tarvitseville  palveluille.  Kansallinen  palveluväylä  luo  edellytykset  tiedonvälitykselle  yhteiskunnan  eri  
toimijoiden (julkinen  hallinto,  yritykset  ja  kolmas  sektori)  palveluprosesseissa  ja  palveluprosessien  välillä,  
luo  mahdollisuuden  lisätä  ja  parantaa  yhteiskunnan  palvelutoiminnan  kannalta  keskeisten  tietojen  ja  tietovarantojen  hyödyntämistä  ja  yhteiskäyttöä  koko  yhteiskunnan  tasolla  sekä  luo  sille  yhtenäiseen  kokonaisarkkitehtuuriin  perustuvan  tietoalustan.  Palveluväylä  lisää  edellytyksiä  ja  mahdollisuuksia  toimintojen  uudistamiseen ja innovaatioihin.
Kansallinen palveluarkkitehtuuri kattaa palveluväylän lisäksi mm. kansallisen tunnistusratkaisun sekä roolien ja valtuutusten hallinnan ratkaisun. Asunto-osakerekisteri voisi käyttää näitä toteutuksessaan. Kansallisessa palveluarkkitehtuurissa huomioidaan myös aiheeseen liittyvät EU-säädökset (mm. eIDAS, tietosuojadirektiivi ja EKP:n turvasuositukset).
Sähköinen asunto-osakerekisteri tukee hyvin kansallisen palveluväylän ja kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaista ajattelua ja tavoitteita. Asunto-osakerekisteri yhdistää useita toimijoita ja näiden palveluita
(asunto-osakeyhtiöt, osakkeenomistajat, isännöitsijät, kiinteistönvälittäjät, pankit ja useat eri viranomaiset).
Kansallinen palveluväylä ja palveluarkkitehtuuri ovat tällä hetkellä suunnitteilla. Asunto-osakerekisterin
toteutuksen tulee hyödyntää ja tukea kansallisen palveluväylän ja palveluarkkitehtuurin tuottamia tuloksia
siinä laajuudessa kuin ne ovat asunto-osakerekisterin suunnittelua ja toteutusta tehtäessä käytettävissä.
Asunto-osakerekisteri voisi olla sopiva uusi palvelu, jolla palveluväylän ja palveluarkkitehtuurin ominaisuuksia voidaan konkretisoida ja kehittää edelleen48.
Samankaltaiset järjestelmät
Asunto-osakerekisterin suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa huomioida toiminnaltaan samankaltaisten jo olemassa olevien järjestelmien ratkaisut vähintään tiedonvälityksen rajapintojen osalta. Muiden palveluiden liittäminen asunto-osakerekisteriin helpottuu, jos asunto-osakerekisterin tiedonvaihto voidaan
toteuttaa samankaltaisella (standardoidulla) tavalla kuin jo aiemmin on toteutettu muun samankaltaisen
järjestelmän tiedonvaihdon yhteydessä. Tällaisia samankaltaisia järjestelmiä Suomessa ovat mm. kiinteistötietojärjestelmä ja sen sähköinen kiinteistökauppa sekä arvo-osuusjärjestelmä.

48

Asunto-osakerekisteri voisi olla esim. yksi palveluista, joiden tiedot näkyvät kansallisen palvelunäkymän
kautta (käyttäjä näkee helposti omat tietonsa väestörekisterissä, omistamansa kiinteistöt, asunto-osakkeet ja
ajoneuvot).
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Kansalaisten näkökulmasta asuntojen kauppa ja saannot ovat melko samankaltaisia sekä kiinteistöjen
(esim. omakotitalot) että asunto-osakehuoneistojen osalta. Siksi olisi perusteltua, että näiden toiminta olisi
samankaltaista. Asunto-osakerekisteriin liittyvää toiminnallisuutta suunniteltaessa kannattaa tarkastella
missä määrin toiminnallisuudesta voidaan tehdä yhdenmukaista sähköisen kiinteistönvaihdannan kanssa49.
Muut ohjeet, määräykset ja käytännöt muissa maissa
Muita mainittavia ratkaisuja ja määräyksiä ovat mm. verohallinnon sähköinen varainsiirtoveroilmoitus kiinteistönvälittäjille (lomakkeella, jatkossa mahdollisesti tiedonsiirtona) sekä Valtioneuvoston asetus
12.5.2010/365 osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta.
Muissa Euroopan maissa asuntojen (huoneistojen) omistus rekisteröidään samaan tapaan kuin kiinteistöt.
Asunto-osakerekisterin suunnittelussa on huomioitava, mitä mahdollisia tarpeita seuraa siitä, jos eri maiden  kiinteistörekisteritietojen  käytettävyyttä  ja  yhteensopivuutta  kehitetään  Euroopan  unionin  tasolla.  
Erilaisten omistustietojen avoimuus on toisinaan esillä Euroopan unionin asialistalla. Rekisteritietojen julkisuuteen liittyvät kysymykset on suunniteltava huolellisesti. Samalla on otettava huomioon mahdolliset
asiaa koskevat EU-lainsäädäntöaloitteet.

3.3 Rekisterin tietoryhmät
Kuten luvussa 2.4 mainittiin, jakaantuu asunto-osakerekisteri kahteen toisiinsa yhteydessä olevaan ja
toistensa tietoja hyödyntävään osarekisteriin: asunto-osakkeiden omistajarekisteriin (AsOR) ja asuntoosakkeiden tietorekisteriin (AsTER).
Selvyyden vuoksi todettakoon, että tässä raportissa esitetään osarekisterien tiedot siinä laajuudessa kuin
mitä toimintamallin ja erilaisten rekisterin soveltamismahdollisuuksien ymmärtämiseksi tarvitaan. Kyseessä ei ole vielä järjestelmien vaatimusmäärittely, joka kuvaa täsmällisesti toteutettavan sisällön. Asuntoosakerekisterin suunnittelun yhteydessä saatetaan osa tiedoista jättää toteuttamatta tai jättää myöhempään versioon toteutettavaksi.

3.3.1 Asunto-osakkeiden omistajarekisteri
Asunto-osakkeiden omistajarekisterin (AsOR) tehtävänä on asunto-osakkeiden sähköisten omistajamerkintöjen rekisteröinti. Se sisältää seuraavanlaisia tietoja:
●
●
●
●
●
●
●

asunto-osakeyhtiön tunnistetiedot
asunto-osakkeiden tunnistetiedot (osakeryhmät)50
osakeryhmillä hallittavien huoneistojen tunnistetiedot
omistajat ja heidän omistusosuutensa
hallintaoikeuksiin liittyvät tiedot
luovutukset (saannot ja hintatiedot ml. varainsiirtoveron tiedot)
panttausten tiedot.

Lähes kaikista tiedoista on pidettävä ajallista historiaa, esimerkiksi painettujen osakekirjojen siirtomerkintöjen ketjua vastaava luovutusten ketju luovutuspäivämäärineen on saatava rekisteristä. Samoin panttauksista on selvittävä niiden ajallinen järjestys.
Käytännössä AsOR-rekisterin kautta (käyttöliittymässä tai tietojen suorasiirron yhteydessä) voidaan näyttää laajempiakin tietoja asunto-osakeyhtiöistä ja huoneistoista kuin mitä yllä on kuvattu. Nämä lisätiedot
AsOR-rekisteri saa rajapinnan kautta AsTER rekisteristä.

49

Tai tehdä yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa siitä, voidaanko asunto-osakerekisterin yhteydessä kehitettyjä ajatuksia myös soveltaa sähköisessä kiinteistönvaihdannassa.
50

Osake (esine) on yksilöitävä, jotta se voidaan dematerialisoida tai pysäyttää.
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Tietoa siitä, hallitaanko jotain osakeryhmää sähköisellä rekisterimerkinnällä vai painetulla osakekirjalla,
ylläpidetään myös asunto-osakerekisterissä esimerkiksi AsTER-rekisterin puolella siten, että vastaava
tieto on saatavissa AsOR-järjestelmässä ajantasaisesti.

3.3.2 Asunto-osakkeiden tietorekisteri
Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) tehtävänä on koota kaikki asunto-osakeyhtiöihin, asuntoosakkeisiin, huoneistoihin ja osakeomistuksiin liittyvä tieto yhteen keskitettyyn rekisteriin, josta ne ovat
saatavissa useisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin. AsTER kokoaa esimerkiksi asunto-osakkeiden omistaja- ja
luovutustiedot sekä sähköisten omistajamerkintöjen että painettujen osakekirjojen siirtomerkintöjen osalta.
AsTER sisältää kaikki AsOR-rekisterissä olevat tiedot, mutta näiden lisäksi siinä on paljon laajemmin
asunto-osakeyhtiöiden, osakkeiden ja huoneistojen tietoja sekä viranomaisilta tulevia tietoja. Nämä muut
tiedot saadaan toisista perusrekistereistä, verohallinnosta, asunto-osakeyhtiöiden edustajilta, asuntoosakkeiden omistajilta, kiinteistönvälittäjiltä ja muilta viranomaisilta.

Kuva 4. AsTER:n tietoryhmät ja niiden ylläpito.
Asunto-osakeyhtiöön, rakennuksiin ja huoneistoihin liittyvät tiedot
● Yhtiön perustietoja (tunnistetiedot, vastuuhenkilöiden tiedot, yhtiöjärjestys ja huoneistoselitelmä) ylläpidetään kaupparekisterissä (YTJ:ssä) ja nämä tiedot on saatava ajantasaisina AsTER:iin. Huoneistoselitelmä kuvaa erityisesti osakeryhmien ja niillä hallittavien huoneistojen yhteyden. Huoneistoselitelmä kannattaa todennäköisesti ylläpitää jatkossa AsTER:ssa, mikä vaikuttaa tällöin kaupparekisteriin.
Nykyään asunto-osakeyhtiön edustaja ilmoittaa (tekee hakemuksen) em. tietojen muutoksista maistraattiin51, joka päivittää tiedot kaupparekisteriin. AsTER:n yhteydessä tulee tarkastella, miten kauppa-

51

Jatkossa Patentti- ja rekisterihallitukselle.
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rekisteriin liittyvät ilmoitukset ja hakemukset tehdään, jotta asunto-osakeyhtiöiden edustajilla olisi
mieluiten yksi paikka, josta tehdä kaikki asunto-osakeyhtiöön liittyvät ilmoitukset52.
● Asunto-osakeyhtiöiden hallitsemien rakennusten ja huoneistojen tiedot (sijainti ja ominaisuudet)
ylläpidetään väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterissä (RHR) ja nämä tiedot tulee
saada AsTER:iin yhdistettäväksi muihin asunto-osakeyhtiön ja huoneistojen tietoihin.
Rakennus- ja huoneistotietoja ylläpidetään kuntien rakennusvalvonnan kautta saaduista tiedoista.
Niiden tietojen osalta, jotka eivät päivity rakennusvalvonnan kautta, voi olla puutteita ajantasaisuudessa. Lisäksi RHR:ssä ei ole maanalaisten kerrosten tietoja (jotka voisivat koskea esim. autotalliosakkeita). Tältä osin olisi mahdollista lisätä AsTER:iin toiminto, jolla asunto-osakeyhtiön edustaja
voisi ilmoittaa puuttuvia tietoja53.
● Asunto-osakeyhtiön hallitseman kiinteistön tiedot saadaan kiinteistötietojärjestelmästä. Kiinnostavia
tietoja voivat olla mm. kiinteistön omistaja (esim. vuokratontin yhteydessä) ja kiinteistöön otetut kiinnitykset (esim. arvon kaksoispanttauksen selvittäminen).
● Yhtiön muut tiedot, jotka voivat tulla kyseeseen AsTER-rekisterissä, ovat esimerkiksi osakassopimusten olemassaolo (osaomistusasunnot), RS-kohteen tiedot ja muita asunto-osakeyhtiön yhteystietoja kuin mitä kaupparekisteriin on ilmoitettu. Tällaisia voivat olla esimerkiksi isännöintiyhtiön tai kiinteistöhuoltoyhtiön kyseisestä asunto-osakeyhtiöstä vastaavien tiedot tai pelastusvastaavien tiedot54.
● Kunnossapito- ja taloustiedot sisältävät mm. perusparannuksiin, kiinteistöveroon ja tilinpäätöstietoihin liittyviä tietoja. Kunnossapitohistoria ja -suunnitelma kiinnostavat asuntojen omistajia ja ostajia,
samoin toteutuneet perusparannukset ovat kiinteistöveron määräytymisen perusteina. Tiedot voitaisiin kerätä yhdenmukaisella tavalla ja myös määrätty kiinteistövero voitaisiin merkitä AsTERrekisteriin. Lisäksi tilinpäätöksen avaintiedot ja tilastokeskuksen keräämät asunto-osakeyhtiöiden taloustiedot voitaisiin kerätä AsTER-rekisterin kautta. On huomattava, että rekisterin on tarkoitus sisältää tiedot vuosittaisella tasolla, rekisteri ei sisällä päivittäistä taloudellista tai kunnossapitotietoa.
● Huoneistojen lisätiedoista kiinnostavin on kenties tieto sellaisista huoneistokohtaisista muutostöistä,
jotka on käsitelty asunto-osakeyhtiön hallituksessa. Tällä tiedolla on merkitystä esimerkiksi asuntokaupassa tehtyjen muutosten vastuiden osalta. Lisäksi asunnon omistajalle voitaisiin antaa mahdollisuus ylläpitää muita huoneistoon tehtyjen pienempien remonttien tietoja sekä sijoitusasunnon vuokratuottojen ja kulujen (hoitovastike) hallintaa. Näin varustelutasosta olisi tarjolla enemmän tietoa, lisäksi asuntosijoittaja voisi käyttää rekisteritietoja apuvälineenä pääomatulojen ja luovutusvoittojen
verotuksessa55.
Yhteiskunnan tuet, rajoitukset ja viranomaispäätökset
● Yhteiskunnan tuet ja rajoitukset tarkoittaa tässä yhteydessä Arava- ja Hitas-järjestelmien tyyppisiä
ratkaisuja, joissa asunto-osakeyhtiö on saanut tiettyjä etuja ja joutuu siten noudattamaan tiettyjä rajoituksia. Tällaisia tukia ovat myös tietyt perusparannusten tuet, jotka voivat olla joko yhtiö- tai huo-

52

Tietojen ilmoittaminen voidaan toteuttaa PRH:n sähköisillä palveluilla, mutta olisi hyvä saada PRH:n kyseiset palvelut ja
AsTER:n palvelut käyttäjän kannalta yhdestä paikasta saavutettaviksi.
53
Tähän on määriteltävä erikseen, millaisella prosessilla tiedot päivitetään joko RHR:iin tai AsTER:iin. Lisäksi voidaan harkita, voiko joissain tapauksissa ilmoittajana olla asunnon omistaja tai kiinteistönvälittäjä.
54
Tällaisista tiedoista on tarkasteltava vaatimusmäärittelyn yhteydessä, pystytäänkö tällaisia tietoja luotettavasti ylläpitämään järjestelmässä. Toisaalta osa näistä tiedoista ylläpidetään nykyään jo tilinpäätöksen yhteydessä (esim. toimintakertomuksessa).
55
Tällä hetkellä asunnon omistajan pitää itse eritellä vuosikorjaukset ja perusparannukset sekä muistaa koota tiedot jälkimmäisistä mahdollisen luovutusvoiton laskentaa varten. Käyttämällä AsTER:iä sijoittaja voisi hoitaa sekä vuosittaisen
vuokratulojen ilmoittamisen verohallintoon että kerätä luovutusvoiton laskennan tietoja. Jos vastiketiedot saadaan jossain
vaiheessa AsTER:iin, tietojen ilmoittaminen helpottuu entisestään.
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neistokohtaisia. Tietoja ylläpidetään viranomaisten rekistereissä, joista ne voidaan tuoda AsTER:iin
tiedoksi56.
● Viranomaispäätökset tarkoittavat tässä mm. ulosottomerkintää, turvaamistoimenpidettä (kuten vakuustakavarikko, hukkaamiskielto) tai suojelupäätöstä. Tällaiset tiedot on saatavissa oikeushallinnon
järjestelmistä tai ELY-keskuksista ja ne voitaisiin tuoda tiedoksi AsTER:iin.
Omistaja-, hallinta-, luovutus- ja vakuustiedot
● Asunto-osakkeiden omistaja-, hallinta- ja luovutustiedot saadaan joko AsOR-rekisteristä sähköisten omistajamerkintöjen osalta tai asunto-osakeyhtiön edustajan ylläpitämästä osakeluettelosta ja
siihen tulleista muutoksista57.
● Luovutusten hintatiedot saadaan joko kiinteistönvälittäjiltä tai omistajilta.
● Edunvalvonta- ja valtuutustiedot voitaisiin myös kirjata rekisteriin. Edunvalvoja määrätään maistraatissa, joka voisi tallentaa tiedon myös AsTER-rekisteriin. Osakkeenomistaja voisi kirjata rekisteriin
valtuutuksen, esimerkiksi valtuuttaa kolmannen osapuolen tekemään asuntokaupan hänen puolestaan.
● AsTER-järjestelmään saadaan tiedot vakuutena käytöstä (panttauksesta) AsOR-rekisteristä58.
AsTER-rekisteriin pystyttäisiin tuomaan myös melko helposti tieto omistajan kuolemasta (tai yrityksen
lopettamisesta tai konkurssista), jolloin muut osapuolet tietävät, mikä on myyvän osapuolen tilanne.
Edellä kuvattuja tietoryhmiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. On huomattava, että kaikkia esitettyjä tietoryhmiä ei välttämättä toteuteta heti, vaan kehittäminen kannattaa jakaa eri versioihin siten, että alkuvaiheessa toteutetaan rekisterin perustoiminnan kannalta keskeisin sisältö ja myöhemmin rikastetaan sisältöä ja toiminnallisuutta. Näin voidaan myös antaa aikaa muille osapuolille, jotka kehittävät omia järjestelmiään ja palveluitaan asunto-osakerekisterin suunnitelmat huomioiden.

56

Rekisteriin voidaan toteuttaa myös mahdollisuus asunto-osakeyhtiön edustajalle ilmoittaa tilanteesta, jossa jokin tieto on
puutteellisesti rekisterissä, ja ehdotus täsmennyksistä. Vastaava toiminnallisuus voisi koskea myös esim. rakennus- ja huoneistotietoja.
57
Asunto-osakeyhtiön edustaja saa AsTER:n kautta tiedokseen sähköisten omistajamerkintöjen muutokset osakeluettelon
ylläpitämiseksi näiden osalta.
58
Kun omistajamerkintä on painetun osakekirjan muodossa, voitaisiin esimerkiksi osakkeen omistajalle antaa mahdollisuus
kirjata rekisteriin painetun osakkeen säilytyspaikka.
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3.4 Tietojen ylläpito ja tiedonluovutus
Tietojen ylläpito
Asunto-osakerekisterin molempiin osarekistereihin tehdään ilmoitus sähköisesti joko www-sivuston kautta
ilmoittamalla (esim. sivutoimiset isännöitsijät, osakkeenomistajat, saantojen kirjaajat) tai tiedonsiirtona
järjestelmien välillä (esim. isännöintijärjestelmät, kiinteistönvälittäjien järjestelmät, pankkien järjestelmät,
sähköisen kaupankäynnin järjestelmät). Lisäksi paperilomakkeella tehtäviä ilmoituksia jouduttaneen ottamaan vastaan ainakin jonkin (mahdollisesti pitkänkin) siirtymäkauden ajan59.
Tällä tavalla asunto-osakerekisteri toisaalta integroidaan niiden tietoja ylläpitävien toimijoiden järjestelmiin,
joilla on jo jokin oma sähköinen palvelu, ja toisaalta taas ne, joilla ei ole entuudestaan sähköistä järjestelmää käytössään, saavat asunto-osakerekisteristä sellaisen. Näin voidaan parantaa esimerkiksi sellaisten
asunto-osakeyhtiöiden asioiden hoitoa, joissa ei ole käytössään isännöintijärjestelmää. Asuntoosakeyhtiön edustaja voi käyttää moniin toimintoihin suoraan asunto-osakerekisteriä. Toisaalta asuntoosakerekisteri ei korvaa olemassa olevia isännöintijärjestelmiä, koska rekisteri sisältää vain osan isännöintijärjestelmien kautta hallittavista tiedoista60.
Tietojen ylläpidon tulee olla tätä työtä tekeville tahoille kannustavaa, siksi rekisterin käytön tulee olla tältä
osin veloituksetonta tai kohtuullisesti hinnoiteltua riippuen tiedon lajista ja käyttötavasta.
Tietojen ylläpidossa on huomioitava kohdassa 3.1 mainitut muut rekisterit ja järjestelmät. Esimerkiksi osa
käyttötapauksista liittyy läheisesti Kaupparekisteriin tehtäviin päivityksiin61.
Tietojen käyttö
Asunto-osakerekisterin tietoja käyttävät luonnollisesti eniten ne tahot, jotka niitä myös ylläpitävät. Asuntoosakeyhtiöiden edustajien, osakkeenomistajien ja muiden tietoja ylläpitävien tahojen tulee saada itse ylläpitämänsä tiedot veloituksetta käyttöön. Asunto-osakeyhtiöiden, osakkeenomistajien ja viranomaisten
tulee voida käyttää oman käyttötarpeensa mukaisia tietoja veloituksetta tai kohtuullisin kustannuksin.
Muulle tiedonluovutukselle asunto-osakerekisteristä on todennäköisesti runsaasti tarpeita. Tiedonluovutuksessa noudatettavissa periaatteissa voidaan ottaa mallia nykyisten perusrekisterien62 tiedonluovutuksen periaatteista, joilla varmistetaan yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Tiedonluovutus perustuu käyttötarpeeseen ja sen mukaisiin rajauksiin. Keskeisimpiin käyttötarpeisiin liittyvät tiedot tulee olla saatavissa
suorakäyttö- ja kyselytoimintojen avulla. Tällaisten toimintojen kustannusten tulee olla kohtuullisia, jotta
asunto-osakerekisterin hyödyt toteutuisivat63. Lupakäytännöt kannattaa suunnitella jo rekisterin perustamisen yhteydessä ja tehdä niistä mahdollisimman selkeät ja helposti hallittavat sekä rekisterinpitäjälle että
luvanhakijoille.
Tietopalvelujen tyypillinen sisältö on kuvattu liitteessä 6.

59

Lähinnä koskien asunto-osakeyhtiöiden edustajia ja osakkeenomistajia.
Esimerkiksi talouden-, asukas-, avainten- ja tilaustenhallintaa ei ole asunto-osakerekisterissä.
61
Mm. yhtiöiden perustaminen ja uudet osakkeet yhtiötä laajennettaessa.
62
Esimerkiksi vrt. kaupparekisteri, väestötietojärjestelmä, kiinteistötietojärjestelmä, ajoneuvotietojärjestelmä.
63
Kohtuullisena kustannuksena voidaan pitää sen tasoisia yksikkökustannuksia, joilla nykyään on saatavissa esimerkiksi
väestötietojärjestelmän tai kaupparekisterin tietoja.
60
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4. Rekisterin vaikutukset, perustaminen, kustannukset ja rahoitus
4.1 Asunto-osakerekisterin vaikutukset
Asunto-osakerekisteri parantaa suomalaista rekisterijärjestelmää tarjoamalla sähköiset palvelut alueelle,
joka koskettaa suurta osaa kansalaisista ja jolla on suuri merkitys tarkastellen kansallista varallisuutta.
Asunto-osakerekisterin hyötyjä ovat mm.
●
●
●
●
●
●
●

Tietojen saatavuuden parantuminen
Käsittelyn automaation kehittyminen
Tuottavuuden kehittyminen
Virheettömyys (tiedon laatu)
Tiedon ajantasaisuus
Tietojen omistajuuden selkeytyminen
Tietojen standardoituminen

Prosessien sähköistyminen ja sitä kautta saatava ajansäästö ja uudet mahdollisuudet näkyvät mm. seuraavissa asiayhteyksissä:
● Asuntokauppa (markkinoinnista luovutukseen) tehostuu, samoin mahdollisesti asunnon vuokraus tehostuu
● Osakekirjojen säilyttämisen ja etsimisen tarve vähenee
● Matkustustarve (sähköinen kauppa) vähenee
● Painatuskustannusten poistuminen
● Panttausten hallinta helpottuu
● Käytettävyys vakuutena helpottuu
● Saantojen selvityksen helpottuminen
● Omistusten selvittäminen helpottuu
● Osakasluettelon ylläpidon helpottuminen
● Verotietojen ilmoittaminen helpottuu
● Viranomaispäätösten tiedot helpommin tiedoksi / saatavissa
● Viranomaisten tiedonkeruu helpottuu
● Enemmän tietoja käytettävissä ajantasaisempana
● Parantaa muiden rekisterien tietojen laatua
Selvityksen yhteydessä on arvioitu sähköisen asunto-osakerekisterin vaikuttavuutta kokonaistaloudellisten
hyötyjen näkökulmasta perustuen prosessien sähköistymiseen, tietojen parempaan saatavuuteen ja uudentyyppisen toiminnan mahdollistumiseen. Laskelmien mukaan asunto-osakerekisterin ollessa täydessä
laajuudessa toiminnassa saavutetaan noin 7,5 miljoonan euron vuotuinen yhteiskunnallinen hyöty toiminnan tehostumisen ja kehittymisen ansiosta. Mainittu hyödyn arvio ei sisällä ns. dynaamisia vaikutuksia64,
jotka voivat olla moninkertaisia.
Edellä mainitusta hyötyjen taloudellisesta arviosta noin 5 miljoonaa euroa vuodessa saavutetaan AsORrekisterin (sähköinen omistajamerkintä) avulla ja 2,5 miljoonaa euroa vuodessa AsTER-järjestelmän
(asunto-osakkeiden tietorekisteri) avulla. Koska asunto-osakkeista suurin osa on aluksi painettuina osakekirjoina ja sähköisten omistajamerkintöjen osuus kasvaa vuosien mittaan, saavutetaan AsOR-rekisterin
osalta hyötyjä sitä mukaa kun sähköisten merkintöjen osuus kasvaa. Sen sijaan AsTER-rekisteri tuottaa
melko nopeasti hyötyjä, ainoastaan toiminnan käynnistyessä hyödyt ovat lyhyen aikaa pienempiä. Kuvassa 6 on esitetty vuosittaisten hyötyjen kehittyminen rekisterin perustamisvuodesta lähtien.
64

Uudet toimintamahdollisuudet voivat luoda kokonaan uutta liiketoimintaa, joilla edelleen voi olla muuta liiketoimintaa stimuloivaa vaikutusta. Koska tällaiselle ei pystytä esittämään laskennallista arviota, esitetään ainoastaan rekisterin yhteydessä saavutettavien hyötyjen arvio.
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Kuva 5. Kokonaistaloudellisten hyötyjen kehittyminen rekisterin perustamisen jälkeen.
Kokonaistaloudellinen hyöty sisältää useiden eri toimijoiden saavuttamia säästöjä ja uusia toiminnan
mahdollisuuksia. Jossain osuudessa säästynyt työpanos on käytettävissä muualla ja lisää näin taloudellista toimeliaisuutta. Eräs tapa arvioida valtion hyötyä on laskea esim. arvonlisäverokannan mukaisesti 24%
taloudellisen toimeliaisuuden kasvusta valtiolle koituvaksi hyödyksi. Näin arvioiden valtion hyöty on yli
miljoona euroa vuodessa jo kolmantena vuotena rekisterin perustamisen jälkeen65.

65

Tämä ei sisällä asunto-osakerekisterin arvioituja tietopalvelutuottoja (ainoastaan näiden arvonlisäveroosuuden), koska tietopalvelutuotot on huomioitu rekisterin ylläpitokulujen kattamisessa. Tässä on siis esitetty
nettosäästöt/ nettohyöty (ks. luku 5.3).
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4.2 Ehdotettu etenemismalli
Asunto-osakerekisterin perustamiselle pitää saada aikataulu, joka sopii yhteen verohallinnon Valmishankkeen kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asunto-osakerekisterin AsTER-osarekisterin
pitäisi tulla käyttöön vuonna 2018.
Asunto-osakerekisterin perustamisen valmistelu suositellaan tapahtuvaksi kuvassa 7 esitetyllä aikataululla.
SADe-ohjelman mukaiset palvelukonseptin määrittely ja vaatimusmäärittely tehdään vuoden 2014 aikana.
Hankkeen sujuvan etenemisen vuoksi päätös rekisterin toteuttamisesta tulisi tehdä keväällä 2015. Tällöin
rekisterien toiminnan suunnittelu voidaan aloittaa jo 2015 loppupuolella ja IT-järjestelmien kehittäminen
voidaan aloittaa vuoden 2016 alussa66.

Kuva 6. Asunto-osakerekisterin kokonaisaikataulu
Asunto-osakerekisterin kehittämisen hankkeen karkea aikataulu on esitetty kuvassa 8. Hankkeen aikataulu perustuu ajatukseen siitä, että kehittäminen tehdään kahdessa versiossa. Ensimmäinen versio toteuttaa päätoiminnot ja keskeiset integraatiot muihin järjestelmiin, jolloin rekisteriin liittyvien muiden järjestelmien kehittäminen ja rekisterin koekäyttö pääsevät nopeammin liikkeelle. Toisessa versiossa kehitetään
loput tarvittavasta toiminnallisuudesta, minkä jälkeen tuotantokäyttö voi asteittain alkaa.

66

Tällaisella kokonaisaikataululla voidaan pysyä verohallinnon Valmis-hankkeen aikataulussa.
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Kuva 7. Asunto-osakerekisterin kehittämisen hankkeen karkea aikataulu
Edellä kuvattuun hankkeen karkeaan aikatauluun sisältyy myös toinen olettamus: eri osarekistereitä (AsTER ja AsOR) kehitetään yhdessä saman hankehallinnan alaisuudessa ja aikataulullisesti toisiinsa kytkettyinä (AsOR pienellä viiveellä AsTER:iin nähden)67. Eri osarekisterien kehitys saattaa kuitenkin tapahtua
toisistaan erillään (riippuen rekisterinpitäjiä koskevista päätöksistä, ks. luku 6.1). Osarekistereiden yhteistyön on oltava saumatonta kehitystyön alusta lähtien rekisterinpitäjästä riippumatta. Aikataulussa on
huomioitava yhteistyö muiden rekisterinpitäjien kanssa (ks. luku 3.1, mm. PRH ja verohallinto).
Kehittämisen aikatauluissa (ja kustannuksissa, ks. kohta 4.3) on lähdetty siitä olettamuksesta, että hankehallinta ja tietojärjestelmien perustaminen tehdään samalla tapaa kuin SADe-ohjelman Osallistumisympäristön ja Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden hankkeiden yhteydessä on havaittu
hyväksi. Mainituissa hankkeissa on muutaman hengen hankeryhmä, joka hankkii tarvittavat suunnittelupalvelut ulkopuolisilta tahoilta ja tietojärjestelmien kehittäminen kilpailutetaan kokonaisvastuullisesti hankintana toimittajilta. Kehittämishanke tehdään yhteistyössä keskeisimpien tahojen edustajien kanssa tehtyjen vaatimusmäärittelyjen pohjalta. Näin hankkeet on saatu toteutettua nopealla aikataululla kustannustehokkaasti.

67

Tässä on myös oletettu, että osajärjestelmiä yhdessä suunniteltaessa ja toteutettaessa saavutetaan jonkin verran synergiahyötyjä. Erillään toteutettuna AsOR-järjestelmän kustannukset voivat nousta jonkin verran ja hankehallinnan kulut voivat
kokonaisuudessaan kasvaa.
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4.3 Rekisterin kustannukset ja rahoitus
Kohdassa 5.2 kuvatun asunto-osakerekisterin kehittämishankkeelle voidaan tässä vaiheessa antaa vain
alustava kustannusarvio. Tarkempi kustannusarvio voidaan antaa vasta vaatimusmäärittelyn jälkeen.
Alustava rekisterin perustamisen kustannusarvio on:
●
●
●
●
●

AsTER -järjestelmän kehittäminen
AsOR -järjestelmän kehittäminen
Muut hankekustannukset
Muiden viranomaisrekisterien integraatiot
Yhteensä

1  600  000  €
1  070  000  €
830  000  €
300  000  €
3  800  000  €

Rekisterin ylläpitämisen jatkuvien kustannusten arvio on:
● Järjestelmien ylläpito
● Rekisterin hallinta
● Yhteensä

530  000  €
460  000  €
990  000  €  

Vastaavasti asunto-osakerekisterin tietopalvelutuottojen on arvioitu olevan noin 1 miljoona euroa vuodessa, jolloin rekisterin ylläpito voidaan kattaa täysimääräisesti tietopalvelutuotoilla (ks. liite 6). Koska tietopalvelun käynnistyminen vaatii aikaa, niin siitä saatavat tuotot eivät ole täysimääräisiä kahtena ensimmäisenä vuonna68. Tämän takia kahden ensimmäisen vuoden aikana rekisterin ylläpitoa pitää tukea yhteensä
noin 900 000 eurolla. Tällöin perustamisen kokonaiskulut ovat noin 4,7 miljoonaa euroa. Käyttämällä kohdan 4.1 yhteiskunnallisten hyötyjen arviota rekisterin takaisinmaksuajaksi tulee silti alle kolme vuotta69.
Edellä mainitussa arviossa ei ole huomioitu synergiaa verohallinnon Valmis-hankkeen kanssa eikä mahdollista asuntojen kauppahintatietojen järjestelmän korvautumista asunto-osakerekisterillä. Nämä huomioiden nettokustannusten suuruudeksi voidaan arvioida noin 3,8 miljoonaa euroa70.
Edellä mainittujen asunto-osakerekisterin perustamiskulujen kattaminen voidaan perustella hoidettavan
yhteiskunnan rahoituksena71, koska rekisterillä on huomattavia hyötyjä yhteiskunnallisesti ja eri viranomaisille. Jos kuitenkin rekisterinpidon vastuita jaetaan ml. rahoitusvastuu kaupallisille toimijoille, tulee
rahoitusmalli (miten rahoitus jakaantuu eri toimijoiden kesken) tarkastella erikseen samalla varmistaen,
että kustannukset säilyvät kohtuullisina.
Muita toiminnan kuluja ovat mm. asuntokaupan ja saantojen selvittämisen kulut. Ne ovat olemassa jo
muutenkin – rekisteri ei sinänsä muuta tilannetta mitenkään: toimijat hinnoittelevat palvelunsa kustannusten mukaan. Mikäli lähtökohtana pidetään rekisterin ylläpidon kustantamista tietopalvelutuottojen sijaan
muulla tavoin, on mahdollista ottaa pieni kirjausmaksu saantojen kirjaamisen yhteydessä72. On huomattava, että tällöin saantojen saajat hyötyvät julkisen luotettavuuden tuomasta turvasta vastineena mahdollisesta kirjausmaksusta. Lisäksi saantojen saajat hyötyvät mm. siitä, että
● isännöitsijäntodistusta ei tarvita omistusoikeuden osoittamiseen
● osakkeenomistajilla ei ole säilytyskustannuksia osakekirjoista (vrt. tallelokero)
● osakekirja ei voi hävitä (kuoletuksia noin 400/vuosi).

68

Sen sijaan tietopalvelutuotot ovat riippumattomia siitä, miten nopeasti osakekirjoista siirrytään sähköisiin omistajamerkintöihin, koska tietopalvelun mahdollistava AsTER-osarekisteri perustetaan heti olemassa olevien tietojen pohjalta ja sen
tietosisältö on kattava vaikka kaikki osakkeet olisivat vielä painettuina osakekirjoina.
69
Pelkästään valtion laskennallisella hyödyllä arvioimalla takaisinmaksuajaksi tulee noin viisi vuotta.
70
Todennäköisesti AsTER-osarekisteri toteuttaa merkittävän osan siitä toiminnallisuudesta, joka muuten pitäisi toteuttaa
Valmis-hankkeessa ASVA-järjestelmän uudistamisen yhteydessä. Jos tällaiseksi arvioidaan esimerkiksi kolmannes AsTERkehittämiskustannuksista ja AsTER:n osuudesta muista hankekustannuksista, niin tällöin synergiahyöty olisi noin 720 000
euroa. Asuntojen kauppahintatietojen järjestelmä on jo olemassa, säästö tulisi sen kehittämis- ja ylläpitotarpeen poistumisesta.
71
SADe-ohjelman tapainen rahoitus.
72
Vrt. esim. maistraattien ja PRH:n ja kiinteistötoimitusten maksut. Mikäli saantoja on 150 000 vuodessa, saadaan tarvittava 1 miljoonan ylläpitokustannus katettua 6-7 euron kirjaamismaksulla.
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4.4 Muita rekisteriin liittyviä mahdollisuuksia
Asunto-osakerekisterin keskeisenä ajatuksena on huolehtia kaikkien asunto-osakeyhtiölakia noudattavien
yhtiöiden ja niiden osakkeiden tiedoista. Periaatteessa asunto-osakerekisteriä voitaisiin käyttää vielä sitäkin laajemmin. Eräinä mahdollisuuksina ovat mm. asumisoikeusasuntojen ja asumisoikeuksien kirjaaminen rekisteriin sekä viikko-osakkeiden kirjaaminen rekisteriin. Tässä vaiheessa työryhmä on rajannut tällaiset kohteet pois73.

73

Paitsi jos viikko-osakkeen periaatteella toimiva yhtiö noudattaa asunto-osakeyhtiölakia.
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5. Asunto-osakerekisteriin liittyvät säädösmuutokset
5.1 Nykyinen aiheeseen liittyvä lainsäädäntö
Asunto-osakeyhtiöt ovat osakeyhtiöiden erityisryhmä, joihin sovelletaan osakeyhtiölain sijasta pääosin
asunto-osakeyhtiölakia. Suomalainen asuinhuoneistojen omistuksen järjestäminen osakeomistuksena
asunto-osakeyhtiöissä on kansainvälisesti tarkasteltuna poikkeuksellinen. Kansainvälisesti vertailukelpoisissa maissa asuinhuoneistojen omistus rinnastuu yleisemmin kiinteistöomistukseen. Ruotsissa puolestaan vallitsevana on ns. asunto-oikeuksiin (bostadsrätt) pohjautuva malli, jossa taloudellinen yhdistys luovuttaa omistamastaan rakennuksesta asuinhuoneistoja yhdistyksen jäsenten käyttöön.
Oikeuskirjallisuudessa ja aihetta sivuavissa lainsäädäntöesitöissä asunto-osakeyhtiöiden osakkeet on
erotettu luonteensa puolesta muista, erityisesti arvopaperikaupan kohteena olevista osakkeista. Muiden
osakeyhtiöiden osakkeilla on pääsääntöisesti varallisuusoikeudellisia ominaisuuksia (yhtiön arvoon sidoksissa oleva vaihtoarvo ja oikeus voitonjakoon) ja yhtiöoikeudellisia ominaisuuksia (päätösvalta yhtiön elimissä). Asunto-osakkeisiin liittyy edellisten lisäksi oikeus hallita yhtiöjärjestyksessä määriteltyä asuntoosakeyhtiön omistaman rakennuksen huoneistoa tai muuta tilaa sekä mahdollisesti myös yhtiön omistamaa tai hallitsemaa kiinteistöä. Asunto-osakkeisiin liittyviä yhtiöoikeudellisia oikeuksia ja asuinhuoneiston
hallintaan liittyviä oikeuksia ei voida voimassa olevan asunto-osakeyhtiölain nojalla erottaa toisistaan.
Asunto-osakkeet ovat muodollisesti arvioiden arvopapereita. Asunto-osakkeet eivät kuitenkaan ole arvopaperimarkkinalain nojalla liitettävissä arvo-osuusjärjestelmään. Tämän lisäksi on katsottu, että asuntoosakkeiden omistukseen liittyy piirteitä, jotka rinnastuvat joiltakin osin kiinteistöomistukseen (esimerkiksi
osakeomistuksen kytkeminen huoneiston hallintaoikeuteen). Tämä näkyy käytännön tasolla mm. yleisessä puhekielessä, jossa osakehuoneisto (ei asunto-osakkeet) rinnastetaan omistuksen kohteeksi ja organisoidun kaupankäynnin kanavoitumisessa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden osalta kiinteistönvälitysliikkeille.

5.1.1 Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009)
Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n nojalla lakia sovelletaan kaikkiin osakeyhtiöihin, jotka on rekisteröity
Suomen lain mukaisesti asunto-osakeyhtiöinä, jollei muussa laissa toisin säädetä. Lakia sovelletaan myös
sellaiseen ennen 1 päivää maaliskuuta 1926 rekisteröityyn osakeyhtiöön, jossa huoneistot on yhtiökokouksen päätöksellä varattu osakkeenomistajille asunto-osakeyhtiölain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Lain
soveltamisesta keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön säädetään asuntoosakeyhtiölain 28 luvussa. Asunto-osakeyhtiölain soveltaminen keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin ja
muihin osakeyhtiöihin on tietyin edellytyksin tahdonvaltaista ja edellyttää sitä koskevaa määräystä yhtiöjärjestyksessä74.
Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:n nojalla asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä
määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta tai sen osaa, jossa olevan
huoneiston tai huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet on yhtiöjärjestyksessä määrätty
osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake tuottaa
yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa tai muuta
osaa yhtiön hallinnassa olevasta rakennuksesta tai kiinteistöstä. Asunto-osakeyhtiön erityisluonne käy ilmi
lain edellyttämästä tarkoituksesta omistaa ja hallita vähintään yhden asuinhuoneiston sisältävää rakennusta. Yleisesti asunto-osakeyhtiö hallitsee omistuksen tai vuokraoikeuden kautta myös kiinteistöä, jolla
rakennus sijaitsee. Asunto-osakeyhtiön erityispiirteet erottavat ne muista osakeyhtiöistä ja nämä tulee
ottaa huomioon säädettäessä asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmästä.

74

Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin ja ns. muihin yhtiöihin sovelletaan osakeyhtiölakia, jos asunto-osakeyhtiölain soveltamisesta ei ole otettu määräystä yhtiöjärjestykseen.
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Asunto-osakeyhtiölaki ei voimassa olevassa muodossaan mahdollista asunto-osakkeiden omistajarekisteriin siirtymistä. Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 6 §:n 1 momentin nojalla vain laissa säädetyt ehdot täyttävässä painolaitoksessa painetut osakekirjat ovat mahdollisia.
Asunto-osakeyhtiön osakekirjat luovutusten ja panttausten osalta rinnastetaan asunto-osakeyhtiölain 2
luvun 11 §:n nojalla juokseviin velkakirjoihin, joiden osalta viitataan velkakirjalain (622/1947) 13, 14 ja 22
§:iin. Vastaava viittaus velkakirjalakiin on myös osakeyhtiölaissa.
.
Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla osakkeen saajalla on oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia vasta, kun hänet on merkitty 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle, että hänen omistukseensa on tullut yhtiön osakkeita ja hän
on esittänyt asiasta luotettavan selvityksen. Osakkeen saajalla on kuitenkin oikeus hallita osakkeen osoittamaa huoneistoa tai muuta tilaa ilmoitettuaan saannostaan yhtiön hallinnolle vastikkeen perintää varten.
Uudella osakkeenomistajalla ei ole täten velvollisuutta rekisteröidä osakesaantoaan, mutta hän menettää
tällöin oikeutensa käyttää yhtiössä osakeomistuksen tuomia oikeuksia. Toisaalta osakkeiden tuoman merkittävimmän oikeuden - huoneiston hallintaoikeuden - käyttö edellyttää ilmoituksen tekemistä saannosta
yhtiön hallinnolle vastikkeen perimistä varten. Tällöin tavanomaisesti esitetään riittävä näyttö saannon
laillisuudesta ja varainsiirtoveron suorittamisesta osakeluetteloon merkitsemistä varten.
Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 12 §:ssä luetellaan asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä mainittavat asiat, joista yhtiömuodolle ominaisimpia ovat huoneistojen yksilöintiin liittyvät tiedot. Asunto-osakeyhtiölain 7
luvun 27 §:ssä puolestaan säädetään isännöitsijäntodistuksen sisällöstä. Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen erityispiirteet sekä isännöitsijäntodistuksen sisältö tulee ottaa huomioon säädettäessä asuntoosakkeiden omistajarekisteristä ja asunto-osakkeiden tietorekisteristä.

5.1.2 Osakeyhtiölaki (624/2006)
Osakeyhtiölaki on osakeyhtiöiden yleislaki, jota sovelletaan yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin, mikäli
muussa laissa ei toisin säädetä. Asunto-osakeyhtiöiden osalta on säädetty erikseen asuntoosakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölakia sovelletaan niihin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin ja muihin osakeyhtiöihin, joiden yhtiöjärjestykseen ei ole otettu asunto-osakeyhtiölain 28 luvussa edellytettyä määräystä
asunto-osakeyhtiölain soveltamisesta.
Osakeyhtiölaki mahdollistaa osakkeiden sähköisen rekisteröinnin. Tämä on toteutettu yksittäisten säädösten tasolla arvo-osuusjärjestelmää koskevina täsmennyksinä ja erillisellä arvo-osuusjärjestelmää käsittelevällä 4 luvulla. Osakeyhtiölain 4 luvussa säädetään mm. arvo-osuusjärjestelmään kuulumisesta, osakeoikeuksista arvo-osuusjärjestelmässä, osakas- ja odotusluettelosta sekä niiden julkisuudesta, osakkeiden
liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään oikeuksien kirjaamisineen ja osakkeiden poistamisesta arvoosuusjärjestelmästä. Osakeyhtiölaissa käytettyä sähköisen osakerekisterijärjestelmän mahdollistavaa
systematiikkaa voidaan soveltuvin osin käyttää hyödyksi säädettäessä asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmästä. Sellaisenaan arvo-osuusjärjestelmä ei kuitenkaan sovellu asunto-osakkeiden
omistajarekisteröinnin järjestelmään.

5.1.3 Velkakirjalaki (622/1947)
Sekä asunto-osakeyhtiölaissa että osakeyhtiölaissa on osakkeita koskevat viittaukset velkakirjalain juoksevia velkakirjoja koskevan 2 luvun 12, 14 ja 22 §:iin, jotka säätelevät juoksevien velkakirjojen saanto-,
vaihdanta- ja velkojainsuojaa. Osakkeiden siirronsaaja saa saantosuojaa osakkeen oikeaa omistajaa tai
vastaavassa asemassa olevaa muuta tahoa vastaan, mikäli hän on saanut osakkeet vilpittömässä mielessä haltuunsa luovuttajalta, jolla on osakkeet olleet hallussaan ja joka on voinut osoittaa osakekirjassa olevan itseensä ulottuvan siirtokirjausketjun. Vaihdantasuoja antaa suojaa luovuttajan myöhempiä seuraajia
ja velkojia vastaan. Velkojainsuoja antaa velkojalle suojaa velallista ja velalliseen kohdistettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä vastaan. Velkoja voi saada velkojainsuojaa esimerkiksi saamalla velalliselta osakkeet haltuunsa velan suorituksen vakuudeksi.
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5.1.4 Asuntokauppalaki (843/1994)
Asuntokauppalaki on asuntokauppaa säätelevä erityislaki. Asuntokauppalain 2 luku säätelee ostajan suojelua rakentamisvaiheessa. Merkittävimmät säännökset liittyvät turva-asiakirjojen säilyttämiseen rahoittajana toimivassa rahoituslaitoksessa (ns. RS-järjestelmä), joihin asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin
järjestelmä voi tuoda muutoksia. Muut luvut käsittelevät uuden ja käytetyn asunnon kauppaan liittyviä menettelyitä, vaaranvastuun siirtymistä, kaupan kohteen virheitä ja virheen seuraamuksia. Asuntokauppalaissa kiinnitetään erityistä huomiota asuntoon, jonka hallintaoikeuden osakeomistus tuottaa. Tältä osin
asuntokauppalaki muistuttaa läheisesti maakaaren 2 luvun kiinteistön kauppaa koskevia normeja.

5.1.5 Maakaari (540/1995)
Maakaaren 2 luku säätelee kiinteistökauppaa. Toisin kuin asunto-osakkeiden kauppa, kiinteistön kauppa
on maakaaren 2 luvun 1 §:n nojalla määrämuotoinen kirjallinen sopimus, jonka kaupanvahvistaja allekirjoituksellaan vahvistaa. Sähköisen kiinteistökaupan yhteydessä ei kaupanvahvistajamenettelyä edellytetä.
Sähköisesti tehtävän kiinteistön kaupan mahdollistavat lainmuutokset ovat tulleet voimaan 1.11.2013.
Sähköistä kaupankäyntiä ja asiointia koskevista menettelyistä säädetään mm. maakaaren 5 luvussa ja 9 a
luvussa. Maanmittauslaitoksen ylläpitämää sähköistä kiinteistön kauppaa ja rekisteröintijärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä voidaan soveltuvin osin käyttää hyödyksi valmisteltaessa lainsäädäntöä asuntoosakkeiden sähköiselle rekisteröinnille.
Maakaaren 5 luvun 2 §:n nojalla kirjaamisasiat (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri) ratkaisee Maanmittauslaitokseen virkasuhteessa oleva kirjaamislakimies tai muu tehtävään määrätty Maanmittauslaitoksen henkilökuntaan kuuluva. Maakaaren 9 a luvun 3 §:ssä säädetään valtion vastuusta asiointijärjestelmän toiminnasta ja maakaaren 13 luvun 6 §:ssä valtion vahingonkorvausvastuusta lainhuuto- ja kiinnitysrekisteröinnissä tapahtuneista virheistä. Käytännössä valtiolla on ankara vastuu järjestelmän toiminnasta.

5.1.6 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012) ja Laki arvoosuustileistä (827/1991)
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta säätelee soveltamisalaa koskevan 1 §.n mukaisesti
arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämistä ja selvitystoiminnan harjoittamista Suomessa.
Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 7 luvun 1 §:n 3 momentin nojalla
“osaketta  tai  osuutta,  joka yksin tai yhdessä muiden osakkeiden tai osuuksien kanssa tuottaa oikeuden
hallita määrättyä huoneistoa tai kiinteistön osaa, ei kuitenkaan saa liittää arvo-osuusjärjestelmään”.
Laki arvo-osuustileistä säätelee arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista arvo-osuustilistä ja niille tehtyjen merkintöjen oikeusvaikutuksista sekä tilejä pitävien korvausvastuusta. Oikeus saada tietoja arvo-osuustilien
sisällöstä on rajoitettu tilinhaltijalle, tämän valtuuttamalle henkilölle tai tilinhaltijan oikeudenomistajille (esim.
kuolinpesät). Toisaalta osakeyhtiölaissa on säädetty osakeluetteloiden julkisuudesta. Tilinhoitajan vahingonkorvausvastuu on arvo-osuustililain 30 §:n nojalla ankaraa vastuuta. Tilinhoitaja on huolimattomuudestaan riippumatta velvollinen korvaamaan sen hoidossa olevaan arvo-osuustiliin liittyvän vahingon laissa
tarkemmin määritellyin edellytyksin.
Arvo-osuusjärjestelmä on pitkälle standardoitu arvopaperimarkkinoita palveleva järjestelmä, joka käytännössä vähentää runsaiden osakekohtaisten yksilöintitietojen kirjaustarvetta. Asunto-osakkeet ja niihin
liittyvät hallintaoikeudet edellyttävät runsaiden yksilöintitietojen kirjaamista, joten arvo-osuusjärjestelmä ei
ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia soveltune asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiin eikä mahdollisesti sähköiseen asunto-osakkeiden kauppaan. Arvo-osuusjärjestelmä on kuitenkin toteutettu siten,
että siinä yksityinen taho toimii valtiovarainministeriön (käytännössä Finanssivalvonnan) valvonnan alla
rekisterinpitäjänä ja tilinhoitajina toimivat järjestelmään liittyneet rahoituslaitokset. Organisointimalli ja siihen liittyvät toimilupa-, tilinhoitajien pätevyys- ja vahingonkorvausvastuuta koskevat normit voivat olla osittain sovellettavissa asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnistä säädettäessä.
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Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä on perustuslakivaliokunta todennut (PeVL
17/2012) tulkitsevansa pörssin tai arvopaperikeskuksen toiminnan Suomessa osin viranomaistoiminnaksi.
Perustuslain  124  §:n  nojalla:  ”Julkinen  hallintotehtävä  voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla
tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä  voidaan  kuitenkin  antaa  vain  viranomaiselle.”    Asunto-osakkeiden sähköisen rekisteröinnin osalta
tulee tarkempi arvio tehdä hankkeen jatkovaiheessa.
Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä käyty keskustelu tulee ottaa huomioon valmisteltaessa lainsäädäntöä asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnistä. Mikäli rekisterinpitäjänä on yksityinen
taho ja rekisterinpito katsotaan julkisiksi määriteltyjen tehtävien hoitamiseksi, tulee lainsäädäntöön tehdä
tarvittavat viittaukset hallintolakiin, kielilakiin ja yhtiön henkilöstöön sovellettaviin rikosoikeudellista virkavastuuta sekä julkisyhteisön ja sen virkamiehen vahingonkorvausvastuuta koskeviin säännöksiin.

5.1.7 Muu lainsäädäntö
Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) säätelee ammattimaista välitystoimintaa
harjoittavan välitysliikkeen toimintaa, kaupan kohdetta koskevaa välittäjän selvitys- ja tiedonantovelvollisuutta sekä toimeksiantajan ja tämän vastapuolen oikeuksia. Asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiin
siirtyminen ei edellytä lainmuutoksia kiinteistönvälityslakiin, mutta siitä ilmenevät periaatteet tulee ottaa
huomioon erityisesti asunto-osakkeiden tietorekisterin rakenteessa.
Asunto-osakkeiden omistajarekisteri mahdollistaa myös sähköisen osakkeiden panttauksen. Tältä osin
tulee analysoida ja tehdä tarvittavat muutokset lakeihin, jotka säätelevät omaisuuden panttausta ja pantatun omaisuuden realisointia.
Asunto-osakkeiden tietorekisterissä tulee ottaa huomioon valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010). Asetus säätelee asunto-osakeyhtiölakia
yksityiskohtaisemmin mm. huoneiston pinta-alatiedoista, asuinhuoneiston ominaisuuksista, yhtiön kiinteistöstä ja rakennuksista, yhtiön taloudesta ja isännöitsijäntodistuksessa annettavista tiedoista. Asuntoosakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmät eivät aiheuttane muutoksia asetukseen, mutta asetuksen
sisältö ja siitä ilmenevät velvoitteet tulee ottaa huomioon erityisesti asunto-osakkeiden tietorekisteristä
säädettäessä.
Sähköisten rekisteröintijärjestelmien osalta tulee ottaa huomioon mm. laki julkisen hallinnon tietohallinnon
ohjauksesta (634/2011), Henkilötietolaki (523/1999) ja Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(621/1999). Tietohallintolaki eli Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (2011/634) säätelee
eräiden julkisen hallinnon viranomaisten velvollisuuksista niiden hoitaessa tietohallintotehtäviä. Tietohallintolain 3 luvun 10 §:ssä on säädetty tallennettujen tietojen hyödyntämisestä. Tietohallintolaki on yleislaki
ja yksittäisen rekisterin perustamisesta tulee säätää erillisellä lailla. Tietohallintolaissa luetellut tietojärjestelmät ja lain esitöissä esitetyt lain tarkoitusta koskevat perusteet antavat tulkinnallista pohjaa tulkinnalle,
jonka mukaan asunto-osakkeiden sähköinen rekisteri olisi luonteeltaan tietohallintolain tarkoittama perusrekisteri. Mikäli sähköistä asunto-osakerekisteriä on arvioitava ns. perusrekisterinä, tulee sen perustamisesta säätää erillisellä lailla. Tietohallintolain vaikutuksista sähköisen asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiin tulee selvittää hankkeen tulevissa vaiheissa.
Kaupparekisterilaki (1979/129) säätelee tiedoista, jotka elinkeinonharjoittajasta rekisteröidään Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Kaupparekisterilain 9 §:ssä luetellaan osakeyhtiön
perusilmoituksessa mainittavista tiedoista. Kaupparekisterilain 18 b §:ssä säädetään arvoosuusjärjestelmään liittymisestä. Kaupparekisterilain 31 a §:n mukaan Verohallitus voi antaa salassapitosäännösten estämättä PRH:lle verotuksen perusteena olevia yritysten tuloslaskelma- ja tasetietoja. Vuoden 2014 alusta lukien on tullut voimaan tiettyjä henkilötietojen luovuttamista koskevia rajoituksia. Näistä
mainittakoon mm. rajoitukset henkilötunnuksen tunnusosan ja ulkomailla asuvien osoitetietojen osalta.
Kaupparekisterilain sisältö tulee sovellettavin osin ottaa huomioon säädettäessä asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnistä ja erityisesti asunto-osakkeiden tietorekisteristä.
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Lisäksi asunto-osakkeiden sähköisen rekisteröinnin järjestäminen voi vaikuttaa eri viranomaisten toimintaa säätelevään lainsäädäntöön.

5.2 Keskeiset oikeudelliset kysymykset
5.2.1 Sähköisen osakerekisterin mahdollistaminen
Sähköinen osakerekisteri edellyttää lisäyksiä asunto-osakeyhtiölakiin. Näitä ovat lisäykset sähköisestä
asunto-osakerekisteristä osakkeita ja osakeluetteloa käsitteleviin yksittäisiin säädöksiin ja mahdollisen
sähköistä osakerekisteröintiä koskevan luvun lisääminen asunto-osakeyhtiölakiin.

5.2.2 Asunto-osakkeiden omistajarekisteri (AsOR)
Mikäli rekisterin ylläpito ulkoistetaan yhdelle tai useammalle yksityiselle toimijalle, on määriteltävä sekä
valvova viranomainen että rekisterinpitäjältä toimiluvan myöntämisen edellytykset. Samoin tulee selkeästi
määrittää rekisteröintiasioita käsittelevien ja rekisteröintimerkintöjä tekevien asiamiesten kelpoisuusehdot
ja vastuut. Asunto-osakkeiden omistajarekisterin tulee nauttia julkista luotettavuutta, minkä vuoksi on perusteltua harkita rekisterin ylläpitäjäyhteisölle ja mahdollisesti asiamiehille tuottamuksesta riippumatonta
ns. ankaraa vastuuta rekisterin mahdollisista virheistä aiheutuneista vahingoista (ks. luku 5.1.6). Mikäli
kuluttaja-asemassa oleville yksityishenkilöille myönnetään omassa asiassaan kirjausoikeus järjestelmään,
tulee rekisteriin määrittää luotettava tunnistautumismenettely, yksityishenkilön toimivaltaan kuuluvien ns.
yksinkertaisten kirjausasioiden tunnusmerkistö sekä yksityishenkilön vahingonkorvausvastuun laajuus.
Asunto-osakkeiden omistajarekisteristä luovutettavien tietojen yksilöinnin ja tiedonsaantiin oikeutettujen
yksilöinnin tulee täyttää mm. henkilötietolain vaatimukset. Samalla tulee selvittää, onko sähköisen omistuksen rekisteriä arvioitava Tietohallintolain tarkoittamana ns. perusrekisterinä, johon kohdistuu mm. rekisterin julkisuutta koskevat vaatimukset ja jonka perustamisesta tulee säätää lailla. Mikäli yksityisesti ylläpidettävän asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmän katsotaan olevan perustuslain 124 §:n
tarkoittamaa julkisen hallintotehtävän hoitamista, tulee tämä ottaa huomioon säädösvalmistelussa.
Jos asunto-osakkeiden omistajarekisterin ylläpito annetaan julkiselle viranomaiselle, kanavoituvat valvonta, vastuu ja vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset luontevimmin viranomaisen omien normien
mukaisesti. Perustuslain 124 §:n tarkoittaman julkisen hallintotoimen harjoittamista koskevat tulkinnat
jäävät luonnollisesti pois.

5.2.3 Asunto-osakkeiden tietorekisteri (AsTER)
Riippumatta siitä, onko rekisterin ylläpidon organisointi julkisen vai yksityisen toimijan vastuulla, tulee rekisterinpitäjän toimilupaehtoja, valvontaa ja vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset ratkaista. Lähtökohtaisesti rekisteristä saatavien tietojen tulee nauttia samaa luotettavuutta kuin siihen liitettävillä rekisterillä alunperinkin on. Rekisteritietojen syöttöön oikeutettujen toimijoiden pätevyysvaatimukset, käyttöoikeusehdot ja vahingonkorvausvastuun laajuus tulee määritellä.
Merkittävä osa asunto-osakkeiden tietorekisteriin liitettävistä tiedoista on luonteeltaan julkista, eikä tietojen
luovuttaminen tältä osin edellytä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä. Tietyt viranomaisten käytössä olevat
rekisterit, kuten Verohallinnon ATVA, edellyttävät tietojen luovutuksen mahdollistavan määräyksen lakiin.
Asunto-osakkeiden tietorekisteri kokoaa yhteen nyt useissa erillisrekistereissä olevat tiedot. Sen vuoksi
tietojen julkisuutta ja tietojen jakamista koskevat normit tulee määrittää huolellisesti. Erityisesti henkilötietolain vaatimukset tulee ottaa huomioon.
Mahdollinen rekisteritietojen kaupallinen hyödyntäminen tulee huomioida lainsäädäntöä valmisteltaessa.
Tällöin tulee ottaa huomioon sekä tiedon julkisuutta että henkilötietojen suojaa koskevat normit.
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5.3 Asunto-osakkeiden omistajarekisterin (AsOR) edellyttämät lainsäädäntömuutokset
Seuraavassa käydään läpi keskeisimmät asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin edellyttämät lainsäädännölliset muutokset.

5.3.1 Asunto-osakeyhtiölaki
Asunto-osakeyhtiölakiin tulee tehdä soveltuvin osin osakeyhtiölain arvo-osuusjärjestelmää vastaavat muutokset, jotta asunto-osakkeiden omistajarekisteröinti olisi muodollisesti mahdollista.
Osakeoikeuksien käyttäminen
Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan:
”Osakkeen  saajalla  on  oikeus  käyttää  osakkeenomistajalle  yhtiössä  kuuluvia  oikeuksia  vasta,  kun  
hänet on merkitty 12 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakeluetteloon tai hän on ilmoittanut yhtiölle,
että hänen omistukseensa  on  tullut  yhtiön  osakkeita  ja  esittänyt  asiasta  luotettavan  selvityksen.”
Osakeyhtiölain  3  luvun  2  §:n  1  momentin  mukaan:  ”—Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen
sovelletaan,  mitä  4  luvun  2  §:ssä  säädetään.”  Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 2 §:n 1 momentin osalta tulisi
tehdä vastaava lisäys, joka viittaisi joko asunto-osakeyhtiölakiin lisättävään asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiä käsittelevään lukuun tai joka muutoin viittaisi asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiin. Lisäksi tulisi tehdä vastaava lisäys mm. osakekirjan antamista käsittelevään asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 6
§:ään ja osakeluetteloa käsittelevään asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 12 §:ään.
Luettelo osakkeiden aiemmista omistajista ja luetteloiden julkisuus
Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 14 §:n mukaan:
”Osakkeen  aiempaa  omistajaa  koskevat  osakeluettelotiedot  on  säilytettävä  luotettavalla  tavalla  10  
vuotta  siitä,  kun  uusi  omistaja  on  merkitty  osakeluetteloon.”
Asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:n mukaan:
”Jokaisella  on  oikeus tutustua osakeluetteloon. Hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän on varattava siihen tilaisuus kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä.
Jokaisella on oikeus yhtiön kulut korvattuaan saada jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta.
Osakkeenomistajilla on oikeus tutustua entisiä osakkeenomistajia koskeviin osakeluettelotietoihin
ja saada niistä jäljennöksiä siten kuin 1 ja 2 momentissa säädetään. Sama oikeus on sellaisella
entisellä osakkeenomistajalla tai muulla, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan.
Luonnollisen henkilön osoitteen tai syntymäajan saa luovuttaa vain osakkeenomistajalle tai sille,
joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan.
Edellä 14 §:ssä tarkoitetun määräajan jälkeen aiempaa omistajaa koskevia tietoja saa säilyttää,
käyttää tai muutoin käsitellä vain tieteellistä tutkimusta, yhtiön historian kirjoittamista tai tilastointia
varten.
Jos maistraatti on määrännyt väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:n perusteella osakkeenomistajaa koskevien tietojen luovutusrajoituksesta ja rajoituksesta on ilmoitettu yhtiölle, osakkeenomistajasta osakeluetteloon merkittyjä tietoja saa luovuttaa vain viranomaiselle sekä sellaiselle osakkeenomistajalle tai muulle, joka
osoittaa  oikeutensa  sitä  vaativan.”
Edellä mainitut asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 14 ja 15 §:t eivät sinällään edellytä muutoksia, mutta niistä
ilmenevät osakeluettelon julkisuutta säätelevät periaatteet tulee ottaa soveltuvin osin huomioon myös
asunto-osakkeiden omistajarekisterin osalta. Siinä vaiheessa, kun asunto-osakeyhtiön koko osakekanta
on siirtynyt sähköiseen omistajarekisteriin, yhtiön velvollisuus osakeluettelon ylläpitoon poistuu. PidemSivu 31 / 53
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män ajan tavoitteena on, että siirtymäajan jälkeen kaikki asunto-osakeyhtiöt olsiivat siirtyneet sähköiseen
järjestelmään.
Osakeyhtiölain 4 luku käsittelee arvo-osuusjärjestelmään kuuluvia osakkeita. Luvussa on säännelty mm.
arvo-osuusjärjestelmään kuulumisesta, osakeoikeuksista arvo-osuusjärjestelmässä, osakas- ja odotusluettelosta sekä niiden julkisuudesta, osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään oikeuksien kirjaamisineen ja osakkeiden poistamisesta arvo-osuusjärjestelmästä. Asunto-osakeyhtiölakiin on perusteltua
lisätä vastaava sähköistä asunto-osakerekisteriä käsittelevä luku kuitenkin siten, että se sisältönsä puolesta vastaa asunto-osakeyhtiölle ja sen osakkeille asetettavia vaatimuksia.
Toisin kuin arvo-osuusjärjestelmässä, on asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiä koskevassa valmistelutyössä otettu huomioon yksittäisten osakkaiden tai osakesarjojen omistajien mahdollisuus vapaaehtoisesti
liittyä järjestelmään. Tarkoituksenmukaisin lienee järjestely, jossa yksittäiset asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajat siirtävät osakesarjansa riittävän suuressa määrin asunto-osakkeiden omistajarekisteriin,
minkä jälkeen asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa olisi mahdollista tehdä koko asunto-osakeyhtiön
osalta sähköiseen järjestelmään siirtymistä koskeva päätös. Asunto-osakeyhtiölakiin tulee lisätä säännös,
joka mahdollistaisi asteittaisen osakesarjakohtaisen siirtymisen sähköiseen rekisterijärjestelmään siten,
että tämä ei edellytä asunto-osakeyhtiökohtaista muutosta yhtiöjärjestykseen.
Mikäli hankkeen jatkovaiheessa katsotaan tarkoituksenmukaisemmaksi se vaihtoehto, että asuntoosakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmään tulee siirtyä keskitetysti ja mahdollisesti siihen liittyisi
rekisteröintipakko, tulee lainsäädännössä ottaa huomioon riittävän pitkät siirtymäajat. Lisäksi on varmistettava, että järjestelmään siirtymisestä ei synny kohtuuttomia kustannuksia asunto-osakeyhtiöille tai yksittäisille osakkaille.
Sähköisestä asunto-osakerekisteristä annettavien tietojen osalta tulee toisaalta varmistaa tietojen julkisuusperiaate ja toisaalta huolehtia siitä, että ainakin asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:ssä osakeluettelosta säädetyt yksityishenkilön henkilötunnusta ja osoitetietoja koskevat tiedonluovutusta koskevat rajoitukset säilyvät. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, että sähköisestä asunto-osakerekisteristä ei olisi
mahdollista saada ns. massaluovutuksia, ellei tämä perustu erilliseen laissa säädettyyn tarkoitukseen.

5.3.2 AsOR-järjestelmä – oma erillislaki
Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita ei pidetä arvopaperimarkkinalain tarkoittamina arvopapereina.  Arvopaperimarkkinalain  (746/2012)  2  luvun  1  §:n  2  momentin  mukaan  “arvopaperina  ei  kuitenkaan  
tässä laissa pidetä oikeutta, joka yksin tai yhdessä muiden arvopaperien kanssa tuottaa oikeuden hallita
määrättyä  huoneistoa,  muuta  tilaa  tai  kiinteistöä  taikka  kiinteistön  osaa”.  
Arvo-osuusjärjestelmän, arvopaperikeskuksen ja asunto-osakkeiden välistä suhdetta analysoitaessa on
huomioitava komission ehdotus (7.3.2012 COM(2012) 73 final) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivin 98/26/EY muuttamisesta (ns. arvopaperikeskusasetus, CSDR). Asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin palvelut eivät kuulu ns. arvopaperikeskusasetuksella säänneltävien palveluiden piiriin.
Sekä edellä kansallisen arvopaperimarkkinalain soveltamisalaa koskevat normit että EU:n arvopaperikeskusasetusta koskevat ehdotukset korostavat arvopaperimarkkinoiden eroavaisuuksia kansalliseen asuntoosakeyhtiöjärjestelmään nähden. Tämän vuoksi on perusteltua, että asunto-osakkeiden sähköistä omistajarekisteriä ei kytkettäisi voimassa olevaan osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään, vaan siitä säädettäisiin
erillisellä lailla.
Sähköistä asunto-osakerekisterijärjestelmää säätelevän lain osalta voidaan soveltuvin osin käyttää mallina arvo-osuusjärjestelmästä säädettyä lakia. Myös maakaaren sähköistä asiointia ja kaupankäyntiä koskevat osat voivat olla rakenteellisena mallina sähköistä asunto-osakerekisteriä koskevaa lakia valmisteltaessa. Maakaaren mallia puoltaa erityisesti lainsäädännön rakenteellinen keveys ja tietyt yhteneväisyydet
asunto-osakkeiden (asuinhuoneistot) ja kiinteistöjen yksilöintien osalta.
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Luotavan järjestelmän osalta tulee kuitenkin edellyttää, että sähköisen asunto-osakerekisterin rekisterinpitäjä voi olla joko julkinen viranomainen tai toimiluvan ehdot täyttävä yksi tai useampi yksityinen toimija.
Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) II osa säätelee arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, keskusvastapuolen ja selvitysosapuolen toimintaa. Lain II osan 2 luku säätelee
Arvopaperikeskuksen toimilupaa, omistajia, hallintoa ja toimintaa koskevia ehtoja. Mikäli asuntoosakkeiden omistajarekisteröinti ulkoistetaan, tulee toimiluvan myöntämisen edellytyksiin kiinnittää erityistä  huomiota.  Arvopaperimarkkinalain  2  luvun  3  §:n  nojalla  ”Valtiovarainministeriön  on  myönnettävä  toimilupa, jos se voi saadun selvityksen perusteella varmistua, että : 1) hakija ja sen suunnittelema toiminta
täyttävät tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä arvopaperikeskuksen luotettavan toiminnan harjoittamiselle säädetyt ja määrätyt vaatimukset. —”  Säädettäessä  asunto-osakkeiden
omistajarekisteröinnin järjestelmästä, tulee joko lakiin tai sen nojalla annettuihin alempiin säädöksiin kirjata toimiluvan saamisen edellytyksiksi vaatimukset, jotka parhaiten turvaisivat järjestelmän kustannustehokkuuden ja vapaan kilpailun periaatteet.
Lupaehdot on laadittava siten, että sähköisen asunto-osakerekisterin hinnoittelu pysyy käyttäjien kannalta
kohtuullisella tasolla ja rekisterin tietokantarakenne on avoin siten, että se on myös muiden toimijoiden
hyödynnettävissä. Samoin rekisterinpitäjän hinnoitteluperusteiden tulee olla avoimia, eikä niihin voida
kytkeä mahdollisia muusta toiminnasta aiheutuvia kuluja. Mikäli tavoitetta ei uskota saavutettavan lupaehtojen muotoilulla, voidaan myös harkita, että osakerekisterin käytöstä perittävistä maksuista säädettäisiin
valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla. Tämä olisi kuitenkin äärimmäinen ratkaisu, joka voi vaarantaa vapaan kilpailun periaatteen toteutumisen.
Sähköisen asunto-osakerekisterin hallinto voidaan määrittää arvo-osuusjärjestelmää kevyemmäksi, koska
kysymys ei ole arvopaperikauppaa palvelevasta järjestelmästä. Esimerkiksi arvopaperimarkkinalaissa
tehtyä jakoa arvopaperikeskuksen, selvitysyhteisön, keskusvastapuolen ja selvitysosapuolen välillä ei
tarvita.
Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) III osa käsittelee arvoosuusjärjestelmää ja tähän liittyen arvo-osuustilejä ja tilinhoitajan oikeuksien myöntämisen ehtoja. Arvopaperimarkkinalain III osan 6 luvun 4 §:ssä on säädetty tilinhoitajan oikeuksien myöntämisestä. Riippumatta asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin ylläpitäjätahon organisointitavasta, on kustannustehokkuuden ja resurssien jakamisen kannalta perusteltua myöntää tilinhoitajaoikeudet myös yksityisille toimijoille. Tällaisia yksityisiä toimijoita voisivat asunto-osakeyhtiöihin liittyvien erityispiirteiden johdosta olla mm.
isännöitsijäntoimistot, kiinteistönvälitystoimistot, asianajo- ja lakiasiaintoimistot, pankit ja mahdollisesti
suuremmat rakennusliikkeet. Suoritteista perittävien maksujen osalta viitataan siihen, mitä edellä on kuvattu rekisterinpitäjän osalta.
Sähköisen asunto-osakerekisterin kirjausoikeuksien haltijoille (arvo-osuusjärjestelmän tilinhoitajia vastaaville asiamiehille) tulee asettaa tietyt ammattitaitoa ja vakavaraisuutta edellyttävät ehdot. Käyttöoikeuden
saajina voisivat olla esimerkiksi laillistetut kiinteistönvälittäjät, isännöitsijäntoimistot, laki- ja asianajotoimistot, rahoituslaitokset ja rakennusyritykset.
Maakaaressa on rekisteröintiasioiden käsittely säädetty Maanmittauslaitoksen virkasuhteisille kiinteistölakimiehille tai yksinkertaisemmissa asioissa muille Maanmittauslaitoksen palveluksessa oleville. Asuntoosakkeiden osakeluetteloa puolestaan pitää yllä useimmiten asunto-osakeyhtiön hallituksen nimittämä
isännöitsijä. Ammatti-isännöitsijöillä on oma ISA-isännöitsijöitä koskeva auktorisointijärjestelmänsä. Asunto-osakkeiden ammattimaista kauppaa hoitavat laillistetut kiinteistönvälitysliikkeet, joiden toiminnasta vastaavat laillistetut kiinteistönvälittäjät (LKV). Asianajajan ammattinimikkeen saaminen edellyttää lakimieheltä asianajajatutkinnon suorittamista ja Suomen Asianajajaliiton jäsenyyttä. Muilla lakimiehillä kuin asianajajilla on mahdollisuus hakea laissa luvan saaneista lakimiehistä tarkoitettu asema, jolloin he toiminnassaan ovat edellä mainittujen ryhmien tavoin julkisen valvonnan alaisina. Rahoituslaitokset toimivat Finanssivalvonnan valvonnan alaisina ja niiden kirjaamistoiminnan hoitajilta on edellytetty riittävää ammatillista
osaamista arvo-osuusjärjestelmän tilinhoitajatehtävän suorittamiseksi. Edellä esitetyn valossa sähköisen
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asunto-osakerekisterin käyttöoikeuksien haltijan ammattitaitoa koskevien vaatimusten on vähäisin tarkistuksin perusteltua noudattaa nykyisin ammattimaisesti asioita hoitavien tahojen ammatillista pätevyyttä.
Erityisesti kuluttaja-asiakkaiden kannalta olisi suotavaa, että ns. yksinkertaisten luovutusten75 kirjaaminen
olisi toteutettavissa verkkoselainpohjaisesti esimerkiksi luovutuksen saajan ja luovuttajan yhteisen tunnistautumisen kautta. Tällöin yksinkertaiset kirjausasiat eivät veisi tarpeettomasti resursseja julkishallinnolta
eikä tilinhoitajayhteisöiltä. Tässä yhteydessä tulisi myös harkita menettelyratkaisuja muutoin käsittelyä
edellyttävien asioiden siirtämiseksi ns. yksinkertaisiksi kirjaamisasioiksi, jolloin säästettäisiin käsittelijöiden
resursseja. Esimerkiksi jakamattoman kuolinpesän osakkaat voisivat jo olemassa olevaa maistraatissa
tapahtuvaa vapaaehtoista perukirjan osakastietojen vahvistamismenettelyä hyödyntämällä saada osakastiedot rekisteröidyksi asunto-osakkeiden omistajarekisteriin. Tällöin jakamattoman kuolinpesän osakkaat
voisivat yhteisellä tunnistautumisella vahvistaa asunto-osakkeiden luovutuksen. Vastaavalla tavalla avioero-osituksen yhteydessä voitaisiin hyödyntää jo voimassa olevaa vapaaehtoista osituskirjan rekisteröintimenettelyä maistraattiin.
Asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmään voidaan monin osin soveltaa arvo-osuustileistä
annetussa laissa (827/1991) ilmenevät periaatteet. Tämä on perusteltua erityisesti lain saantosuojaa,
vaihdantasuojaa ja velkojainsuojaa koskevilta osin.
Tietohallintolaki eli Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (2011/634) säätelee eräiden julkisen
hallinnon viranomaisten velvollisuuksista niiden hoitaessa tietohallintotehtäviä. Tietohallintolain 3:10 §:ssä
on säännelty tallennettujen tietojen hyödyntämisestä. Tietohallintolaki on yleislaki ja erillisen rekisterin
perustamisesta tulee säätää erillisessä laissa. Tietohallintolain esitöissä on otettu huomioon mahdollisuus
korvata asunto-osakeyhtiöiden painetut osakekirjat sähköisellä järjestelmällä, mutta laissa ei tätä ole tarkemmin säädetty. Sähköistä asunto-osakerekisteriä voidaan arvioida ns. perusrekisteriksi, jonka perustamisesta tulisi säätää erillisessä laissa. Tietohallintolain vaikutuksista asunto-osakkeiden omistajarekisteröintiin tulee selvittää tarkemmin hankkeen jatkovaiheessa.
Valvonta
Asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmän valvonta tulee toteuttaa lupaviranomaisen suorittamana valvontana. Mikäli rekisterinpitäjänä toimii valtion viranomainen, valvonta toteutuisi hallinnonalan
mukaisen organisaation ja mahdollisesti Valtiontalouden tarkastusviraston kautta. Jatkovalmistelussa tulee selvitettäväksi, mille viranomaistaholle valvonta tai mahdollisesti rekisterinpito luontevasti kuuluisi.
Vastuut
Asunto-osakkeiden omistajarekisterin tulee nauttia julkista luotettavuutta. Maakaaren rekisterijärjestelmiin
liittyvien mahdollisten virhekirjausten osalta sovelletaan ns. ankaraa vastuuta ja rekisteröintiasioiden käsittelijät ovat pääsääntöisesti virkavastuussa. Yksityisesti organisoidussa arvo-osuusjärjestelmässä sovelletaan rekisterinpitäjään ankaran vastuun periaatteita. Hankkeen jatkovaiheessa tulee selvittää tarkemmin,
edellyttääkö asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmä ns. ankaran vastuun periaatetta vai
riittääkö vahingonkorvausvastuuksi rekisterinpitäjään ja rekisterin käyttöoikeuksien haltijoihin nähden tuottamusvastuu. Yksittäisen tunnistautumisen kautta järjestelmään kirjautuneelta kuluttaja-asiakkaalta tuskin
voidaan edellyttää tuottamusvastuuta ankarampaa vahingonkorvausvastuuta (ks. luvut 5.1.6 ja 5.2).

75

Yksinkertaiseksi luonnehdittavaan luovutukseen ei liittyisi mm. rahoitus- ja panttausjärjestelyitä.
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5.4 Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) edellyttämät lainsäädäntömuutokset
Asunto-osakkeiden tietorekisterin tavoite on koota eri viranomaisten ja yksityisten toimijoiden ylläpitämiä
jo olemassa olevia rekistereitä yhteiseen järjestelmään, josta erikseen määritellyin käyttöoikeuksin eri
tahot voivat saada tietoja käyttöönsä.
Vertailukelpoisia rekisterijärjestelmiä ovat mm. PRH:n, VRK:n, Verohallinnon ja KiTo:n järjestelmät. Tässä
yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota Verohallinnon ASVA-rekisteriin (ja suunnitteilla olevaan
Verohallinnon Valmis-rekisteriin), johon Verohallinto kerää mm. asuntojen kauppaa ja omistussuhteita
koskevia tietoja. Jotta Verohallinnon rekistereistä voitaisiin saada tietoja AsTER-järjestelmään, tietojen
luovuttamisesta tulee säätää erikseen lailla. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi säätämällä Verohallinnon
velvollisuudesta luovuttaa tiettyjä tietokannoissaan olevia tietoja AsTER:iin asunto-osakkeiden tietorekisteristä säädettävässä laissa. Jotta Asunto-osakkeiden tietorekisteri palvelisi myös Verohallinnon intressejä,
tulisi AsTER toteuttaa siten, että Verohallinnon toiminta tehostuisi keskitetystä AsTER:sta sen käyttöön
saatavista tiedoista.
Tietojen siirto ja ylläpito AsTER:iin tulee olla samoilla toimijoilla, jotka ylläpitävät nykyisiä rekistereitä –
olivatpa nämä sitten viranomaisia tai yksityisiä toimijoita, kuten isännöitsijätoimistoja.
Asunto-osakkeiden tietorekisteri on luontevaa toteuttaa jonkun jo vastaavaa rekisteröintitoimintaa harjoittavan viranomaisen yhteyteen. Tämä todennäköisesti edellyttää rekisterinpidon mahdollistavan säädösmuutoksen viranomaistoimintaa säätelevään lakiin. Lain tulee mahdollistaa myös rekisterinpidon joustavan ulkoistamisen yhdelle tai useammalle yksityiselle toimijalle, jotka toimivat viranomaisvalvonnan alaisuudessa ja täyttävät toiminnan harjoittamiselle asetettavat vaatimukset.
Asunto-osakkeiden tietorekisterin tulee täyttää tosiasiallisen luotettavuuden kriteerit. Tiettyjen viranomaispäätösten osalta (mm. ulosotto- ja turvaamistoimipäätökset) rekisteriin merkityillä tiedoilla säilyy julkinen
luotettavuus.

5.5 Sähköinen kaupankäynti
Asunto-osakkeiden sähköisen kaupan toteuttaminen ei työryhmän arvion mukaan edellytä erillistä lainsäädäntöä. Asunto-osakkeiden kauppa on ollut vapaamuotoinen ja siihen on sovellettu yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Osakkeiden siirtomerkintöjen osalta sovelletaan velkakirjalakia, joka käytännössä
syrjäytyy siltä osin, kun osakkeet siirtyvät asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmään.
Sähköisen kaupankäynnin mahdollisuus tulee ottaa huomioon säädettäessä asunto-osakkeiden omistajarekisteröinnin järjestelmästä siten, että järjestelmään on liitettävissä kaupan mahdollistava liittymä. Tältä
osin vertailukohtana voidaan pitää ratkaisua, jota on sovellettu kiinteistöjen sähköisen kaupankäynnin
sääntelyssä. Sähköisen kaupankäynnin edellyttämien kirjautumisten ja tunnistautumisten osalta voidaan
soveltaa samoja periaatteita AsOR:in kanssa.

Sivu 35 / 53

Asunto-osakerekisterin toimintamalli
Selvityksen loppuraportti

6. Rekisterinpitäjän rooli
6.1 Rekisterinpitäjä
Asunto-osakerekisteri on luonteeltaan sekä poikkihallinnollinen että julkishallintoa, yksityissektoria ja yksityishenkilöitä yhdistävä. Tämän vuoksi tässä vaiheessa ei ole vielä mahdollista nimetä yksiselitteisesti
toimijaa, jonka vastuulle rekisterinpito olisi parasta antaa. Vaihtoehtoina ovat sekä jokin viranomainen että
jokin valvottu, luotettava kaupallinen toimija:
● Jos asunto-osakerekisteriä tai sen jompaa kumpaa osarekisteriä pitää kaupallinen toimija, on kuitenkin nimettävä se viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa rekisterinpitäjää.
● Jos (osa)rekisterinpitäjänä on viranomainen, osa rekisteriin liittyvistä vastuista kuitenkin ulkoistetaan.
Tällaisia ovat ainakin tietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpito, mahdollisesti jopa laajempi vastuu rekisterin käytännön toiminnasta.
Edelleen riippumatta siitä, onko kyseessä viranomaiset vai kaupalliset toimijat, voidaan asuntoosakerekisterin osarekisterit, asunto-osakkeiden omistajarekisteri (AsOR) ja asunto-osakkeiden tietorekisteri (AsTER), antaa joko yhden toimijan tai kahden eri toimijan vastuulle. Mikäli toimijoita on kaksi, on huolehdittava, että osarekisterien on toimittava täysin moitteettomasti yhteen (sekä teknisestä ja juridisesta
näkökulmasta).
Osarekisteriin AsOR liittyvät oleellisesti asunto-osakkeiden sähköisen kaupankäynnin järjestelmät. Tästä
seuraa edelleen kaksi vaihtoehtoa: sähköinen kaupankäynti toteutetaan AsOR-rekisterin yhteyteen (samaan tapaan kuin kiinteistötietojärjestelmän yhteydessä) tai AsOR tarjoaa vain rajapinnan, jonka kautta
eri kaupankäyntijärjestelmät voivat liittyä rekisteriin (samaan tapaan kuin arvo-osuusjärjestelmän yhteydessä). Työryhmä suosittelee, että sähköinen kaupankäynti pidetään erillään AsOR-rekisteristä lukuun
ottamatta tilannetta, jossa AsOR-rekisterinpitäjällä on jo olemassa tarkoitukseen sopiva järjestelmä (edellyttäen, että tämä ei anna jollekin kaupalliselle toimijalle sellaista asemaa, joka vääristää kilpailua tai aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia kaupankäynnin osapuolille).
Osarekisteriin AsTER liittyy paljon viranomaistehtäviä, kuten verohallinnon tietojen keruuta. Mikäli osarekisterin pitäjänä on kaupallinen toimija, pitää varmistua siitä, että viranomaisten tarpeet huomioidaan riittävän tehokkaasti76. AsTER:iin liittyy myös oleellisesti asunto-osakerekisterin tietopalvelutoiminta77. Tietopalveluun liittyvä tiedonluovutuksen valvonta kuuluu rekisterinpitäjän vastuulle. Tietopalvelun tietojen jakelu kannattaa toteuttaa tietopalvelualalla toimivien kaupallisten toimijoiden avulla.
Mahdollisia rekisterinpitäjiä, joiden nykyiseen toimintaan asunto-osakerekisteri voisi liittyä, ovat Patentti- ja
rekisterihallitus (mm. AsTER–kaupparekisteri -näkökulma ja verohallinnon yhteistyö), Maanmittauslaitos
(vrt. kiinteistötietojärjestelmä), Väestörekisterikeskus (kytkentä RHR-rekisteriin), Asumisen ja rahoitus- ja
kehittämiskeskus ARA (asumiseen liittyvät asiat) ja Euroclear Finland Oy (vrt. arvo-osuusjärjestelmä).
Lisäksi rekisterinpitäjä voi olla myös jokin muu toimija, esimerkiksi jotkin yksityiset toimijat yhdessä kaupalliselta pohjalta.
Koska asunto-osakerekisteri on poikkihallinnollinen perusrekisterin luonteinen rekisteri, liittyy se valmisteilla olevaan tietohallintovirastoon, joka sijoitetaan Väestörekisterikeskuksen yhteyteen. Asuntoosakerekisterillä on yhtymäkohtia Väestörekisterikeskukseen myös rakennus- ja huoneistorekisterin sekä
tietopalvelutoiminnan näkökulmista. Lisäksi asunto-osakerekisteri liittyy läheisesti verohallintoon, joka
kuuluu Väestörekisterikeskuksen lailla valtionvarainministeriön hallinnonalaan. Näin ollen Väestörekisterikeskus tulee huomioida, kun asunto-osakerekisterin valmistelua jatketaan SADe-ohjelman jälkeen.
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Sekä jatkuvan toiminnan että palvelun kehittämisen näkökulmista.
Tietopalvelu liitetään nimenomaan AsTER-järjestelmään eikä ole mielekästä, että AsOR-järjestelmällä olisi omaa tietopalvelua.
77
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6.2 Vastaavan viranomaisen ja rekisterinpitäjän tehtäviä
Uudesta rekisteristä vastaavan viranomaisen78 ja tulevan rekisterinpitäjän vastuulla olevia asioita ovat mm.
seuraavat asiakokonaisuudet:
● SADe-ohjelman asunto-osakerekisterin projektin jatko-osiin osallistuminen, mikäli mahdollista. Tässä
yhteydessä täsmennetään rekisterin toimintaa ja priorisoidaan, mitä toimintoja toteutetaan ensin.
● Rekisterin hallinnoin täsmentäminen79
○ Rekisterin kirjaamismenettelyt, vastuut ja osapuolten soveltuvuusvaatimukset (rekisterinpitäjä
ja tämän asiamiehet) sekä julkisen luotettavuuden mukaisten korvausvastuiden jakaminen
○ Rahoitusmallin täsmentäminen
○ Yhteistyö muiden rekisterinpitäjien kanssa
○ Tiedonluovutuksen periaatteista päättäminen ja menettelyohjeiden laatiminen
○ Rekisterin vaatimien säädösmuutosten valmistelu, ml. siirtymistä ja tietojen antamista koskeva
mahdollinen pakollisuus sekä siirtymäajat80
● Perustamishankkeen valmistelu
○ Kehittämisvastuiden suunnittelu ja päätöksenteko: mitä tehdään itse ja mitkä asiat hankitaan
ulkopuolisilta tahoilta.
○ Tietojärjestelmien hankinta ja käyttöönottojen suunnittelu
○ Yhteistyö rekisterinpitäjien ja ohjelmistotoimittajien kanssa liittyen tietoteknisiin ratkaisuihin
○ Hankkeen riskianalyysi – mukaan lukien miten varmistetaan hyötyjen saavuttaminen, mikäli
hankkeelle annetaan huomattava yhteiskunnallinen rahoitus

6.3 Nykyisten asunto-osakkeiden dematerialisointi tai pysäyttäminen
Siirtyminen sähköisiin asunto-osakkeisiin voisi perustua painettujen osakekirjojen dematerialisointiin. Päätöksen siirtymisestä sähköisiin osakkeisiin tekevät osakeryhmien omistajat omista osakkeistaan tai asunto-osakeyhtiöt yhtiökokouksessa koko osakekannastaan. Osakkeiden ottaminen asunto-osakkeiden omistajarekisteriin vaatii menettelyn, jolla painetut osakekirjat otetaan vastaan, mitätöidään ja samalla tehdään
merkintä rekisteriin.
On myös mahdollista tyytyä siihen, että painettuja osakekirjoja ei dematerialisoida, vaan omistajamerkinnän tekemisen jälkeen osakekirja jätetään rekisterinpitäjän säilytettäväksi. Tätä kutsutaan osakkeen pysäyttämiseksi. Tällöin ei kuitenkaan saavuteta kaikkia niitä kustannussäästöjä, joihin asunto-osakkeiden
rekisterillä pyritään. Pysäyttämisellä mahdollistettaisiin kuitenkin kyseistä osakeryhmän omistusta koskeva
sähköinen rekisterinpito pelkästään omistajan päätöksellä, kun sen sijaan dematerialisointi mahdollisesti
vaatii asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa.
Työryhmä ei ota kantaa siihen, millaiset sääntelyn reunaehdot asetetaan tai millainen edellä mainittu siirtymisprosessi täsmälleen olisi, vaan katsoo, että sääntelyssä asetettavat vaatimukset sekä siirtymistä
koskeva prosessi täsmennetään hankkeen seuraavassa vaiheessa. Prosessi voidaan osaksi jättää myös
tulevan rekisterinpitäjän määriteltäväksi. Työryhmä pitää tärkeänä, että menettelyssä voidaan hyödyntää
tarkoitukseen sopivia toimijoita. Suunnitelmat tulee tehdä yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa.
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Joka siis joko on itse rekisterinpitäjä tai ohjaa ja valvoo kaupallista rekisterinpitäjää.
Useat näistä tehtävistä ovat sellaisia, jotka olisi hyvä suunnitella yhdessä esimerkiksi kirjaamistahoina  tai  rekisterin  ”välttämättöminä  asiakkaina”  toimivien  tahojen  kanssa.  
80
Mahdolliseen säädeltyyn sähköiseen omistajamerkintään siirtymisen yhteydessä on tarkasteltava myös, mitä menettelyitä
ja kustannuksia siihen liittyy. Vapaaehtoisessa siirtymisessä on ajateltu, että siirtyminen tapahtuu osakeryhmä kerrallaan
(tai uuden as.oy:n kohdalla), jolloin saantojen selvittäminen tehdään tällöin joka tapauksessa. Jos kokonainen as.oy siirretään rekisteriin, on määriteltävä, tehdäänkö osakeluettelolle ja aikaisemmille siirtomerkinnöille tarkistuksia tässä yhteydessä.
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7. Yhteenveto
Selvityksessä tarkastellaan sähköisen asunto-osakerekisterin merkitystä, sille soveltuvaa toimintamallia,
saavutettavia hyötyjä, lainsäädännön muutostarpeita sekä perustamisen kustannuksia ja aikataulua.
Asunto-osakkeisiin liittyvillä omistuksilla, varallisuudella ja oikeuksilla on laaja yhteiskunnallinen merkitys,
joka koskettaa huomattavaa osaa kansalaisista ja institutionaalisia asunnon omistajia. Aiheeseen liittyviä
tietoja tarvitsevat monet yksityishenkilöt, yritykset ja viranomaiset.
Nykyään asunto-osakkeisiin liittyvissä asioissa käytetään lähinnä painettuja osakekirjoja81, niissä olevia
siirtomerkintöjä ja todistusta merkinnästä asunto-osakeyhtiön osakeluetteloon. Asunto-osaketietoa käyttävät useat tahot ja osapuolet, joilla kaikilla tällä hetkellä sitoutuu siihen runsaasti manuaalista työtä: papereiden etsimistä, siirtelyä ja säilyttämistä sekä erillisiä ilmoituksia viranomaisille. Tultaessa 2020-luvulle
tämä on yksi harvoista yhteiskunnallisesti merkittävistä alueista, jota ei ole vielä sähköistetty ja toimintaprosesseja virtaviivaistettu. Sähköinen rekisteri tehostaa käsittelyprosesseja huomattavasti ja parantaa
tiedon laatua, ajantasaisuutta ja saatavuutta. Lisäksi sähköinen käsittely on lähes poikkeuksetta luonut
uusia mahdollisuuksia ja uusia toimintatapoja.
Asunto-osakerekisterin keskeisiä periaatteita ovat omistajamerkintöjen julkinen luotettavuus, vapaaehtoinen siirtyminen sähköiseen omistajamerkintään82 sekä kaikkien asunto-osakeyhtiöihin ja asuntoosakkeisiin liittyvien tietotarpeiden huomioiminen rekisteriä suunniteltaessa.
Asunto-osakerekisteriin liittyvät tarpeet voidaan jakaa kahteen pääryhmään: 1) sähköisen omistajamerkinnän mahdollistamiin sähköisiin prosesseihin (kuten sähköinen asuntokauppa ja sähköinen panttausmerkintä) sekä 2) asunto-osakeyhtiöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvien tietojen mahdollisimman kattava ja
ajantasainen saatavuus (esimerkiksi viranomaistarpeisiin). Sähköiseen omistajamerkintään siirtymisen
siirtymäaika voi olla pitkä. Tämän takia edellä mainitut kaksi pääasiallista tarvetta tulee ratkaista kahden
erillisen osarekisterin avulla, jolloin kaksi edellä mainittua erillistä tarvetta voidaan ratkaista erikseen. Tällöin hyödyt saavutetaan nopeammin ja sähköisten palveluiden kehittäminen nopeutuu.
Toinen osarekisteri, asunto-osakkeiden tietorekisteri (AsTER), kokoaa yhteen kaikki asunto-osakkeisiin
liittyvät tiedot kuten esimerkiksi yhtiön, rakennusten, huoneistojen, talouden, kunnossapidon, verotuksen,
viranomaispäätösten tiedot ja erilaiset yhteystiedot. Osarekisteri kokoaa myös tiedot omistuksista sekä
toisesta osarekisteristä että asunto-osakeyhtiöiden edustajilta niiden osakkeiden osalta, jotka eivät ole
vielä sähköisinä omistajamerkintöinä. Tämä osarekisteri voidaan saada tiedoiltaan kattavaksi hyvin nopeasti käyttämällä nykyisten menettelyjen mukaisia tietovirtoja ja kehittämällä nykyisiä menettelyjä helpommiksi ja tehokkaammiksi. Näin saadaan muodostettua kattava sähköinen rekisteri ja siihen liittyvän tietopalvelun avulla hyödyt myös realisoituvat nopeasti.
Jatkossa asunto-osakeyhtiöiden edustajat, kiinteistönvälittäjät, osakkeenomistajat ja viranomaiset toimittavat tiedot omistusten muutoksista sekä muista ilmoituksista ja päätöksistä suoraan rekisteriin sähköisesti, jolloin tiedot saadaan nykytilannetta ajantasaisemmin. Omistusten muutosten (asuntokauppa, perinnöt
yms.) lisäksi tällaisia ovat mm. varainsiirtoverojen ilmoitukset ja viranomaisten päätökset kuten esimerkiksi
Arava- ja Hitas-tiedot, peruskorjausten tuet, suojelupäätökset, ulosottomerkinnät, turvaamistoimenpiteet ja
edunvalvojapäätökset.
Toinen osarekisteri, asunto-osakkeiden omistajarekisteri, (AsOR) keskittyy sähköisten omistaja-, hallinta-,
luovutus- ja panttausmerkintöjen hallintaan. Osarekisterin tulee nauttia julkista luotettavuutta: osapuolten
on voitava luottaa, että rekisterissä oleva tieto on oikein eikä asunto-osakkeisiin liity muita oikeuksia kuin
mitä rekisteriin on merkitty. Osarekisteri myös mahdollistaa sähköisen asuntokaupan, joka voidaan toteut-
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Tai muita saantokirjoja.
Siirtymiseen velvoittamista voidaan harkita, jos voidaan varmistua siitä, että tästä ei tule huomattavia kustannuksia asunto-osakeyhtiöille tai näiden osakkaille.
82
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taa joko osana tätä osarekisteriä tai antaa useiden eri kaupallisten toimijoiden toteuttaa omat kaupankäynnin järjestelmänsä markkinaehtoisesti. Työryhmä suosittelee jälkimmäistä tapaa83.
Vaikka asunto-osakerekisteri jaetaan kahteen osarekisteriin, tulee niiden olla saumattomasti yhteentoimivia sekä teknisesti että juridisesti. Samaa tietoa ei talleteta kahteen eri paikkaan eikä tarvittavia tietoja
tarvitse hakea eri rekistereistä, vaan osarekisterit integroidaan toisiinsa. Esimerkiksi omistajarekisteriin
(AsOR) ei tarvitse enää perustaa asunto-osakeyhtiöiden ja niiden osakkeiden tietoja, koska ne ovat jo
olemassa toisessa osarekisterissä (AsTER) ja käytettävissä sieltä.
Saantojen84 kirjaamisen organisointi AsOR-rekisteriin on merkittävä asia koko asunto-osakerekisterin
kannalta. Saantojen kirjaamista edeltää käytännössä saantojen selvittäminen. Tämän tekee useimmiten jo
nykyään joku toimija, kuten laki- ja asianajotoimisto, kiinteistönvälittäjä, pankki, isännöitsijä tai viranomainen. Työryhmän mielestä edellä mainittuja saantojen selvittäjiä kannattaisi käyttää rekisterinpitäjän asiamiehinä ja rekisteriin kirjaajina sen sijaan, että rekisterinpitäjä itse ottaisi saantojen selvittämisen ja kirjaamisen työkseen85. Tulevan rekisterinpitäjän (tai tätä valvovan viranomaisen) tehtävänä onkin asettaa
tarkemmat vaatimukset asiamiesten osaamiselle sekä harkita, miten mahdollisten korvausvastuiden
kanssa menetellään86.
Lainsäädännön kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat mm. sähköisen osakerekisterin mahdollistaminen
(AsOyL) sekä vaadittavat toimilupaehdot, valvova viranomainen ja vastuut. Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) osalta keskeistä ovat oikeudet tietojen syöttöön ja osapuolten vastuut. Rekisteri voi vaatia
oman erillislakinsa. Lisäksi yksityisyyden suoja, tietosuoja sekä rekisterien luonne tulee huomioida lainsäädännössä (mm. henkilötietolaki, tietohallintolaki). Sähköinen kaupankäynti sen sijaan ei todennäköisesti edellytä lainsäädännöllisiä muutoksia.
Suunniteltaessa asunto-osakerekisteriä on tarkasteltava sen suhdetta muihin viranomaisrekistereihin.
Työnjakoa kaupparekisterin kanssa on tarkasteltava vähintään huoneistoselitelmän osalta. Erittäin tärkeää on sopia asunto-osakerekisterin ja verohallinnon Valmis-hankkeen yhteydessä uudistettavan ASVAjärjestelmän työnjaosta, koska ASVA on huomattavin muu rekisteri, jonka kanssa asunto-osakerekisterillä
on yhteisiä tietoja. Lisäksi asunto-osakerekisterin kannalta on hyvä, jos suunnitteilla oleva yrityksen asiointitili on käytettävissä.
Toteutuessaan asunto-osakerekisteri parantaa tietojen saatavuutta ja ajantasaisuutta asuntoosakeyhtiöiltä muille tiedon tarvitsijoille ja päinvastoin. Pidemmällä aikavälillä asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelot muuttuvat käytännössä rekisterissä ylläpidettäviksi. Rekisteri tuo tiedonhallintaan välineen niille
asunto-osakeyhtiöille, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää87. Myös osakkeenomistajat saavat
omistamiaan asunto-osakkeita koskevia tietoja entistä vaivattomammin ja ajantasaisempina.
Asunto-osakerekisterin hyötyjä ovat siis mm. tietojen saatavuuden, ajantasaisuuden ja virheettömyyden
parantuminen sekä tietojen standardoituminen ja omistajuuden selkeytyminen. Käsittelyn sähköistyessä
tuottavuus paranee. Rekisterin yhteiskunnalliseksi nettohyödyksi arvioidaan noin 7,5 miljoonaa euroa
vuodessa siinä vaiheessa kun rekisteri on käytössä täydessä laajuudessaan.
Asunto-osakerekisterin perustamisen kustannuksiksi arvioidaan alustavasti noin 4,7 miljoonaa euroa. Kustannusten kattamisessa yhteiskunnallinen rahoitus on todennäköisesti välttämätöntä. Rekisterin jatkuviksi
kustannuksiksi arvioidaan noin miljoona euroa, jotka pystytään kattamaan tietopalvelutuotoin. Ainoat toiminnasta johtuvat kustannukset käyttäjille ovat mahdolliset omistajamerkintöjen kirjausmaksut88. Vasti-
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Jos kuitenkin rekisterinpitäjäksi valitaan esimerkiksi viranomainen, jolla on jo tarkoitukseen sopiva sähköisen vaihdannan
järjestelmä, voidaan ottaa se käyttöön.
84
Saantojen ja muiden omistajamerkintöjen kirjaaminen.
85
Paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että tällä on jo olemassa riittävän kattava, osaava ja kustannustasoltaan kohtuullinen palveluverkosto.
86
Asia vaatinee lainsäädäntöä ja yhteistyötä kirjaajien kanssa.
87
Rekisteri ei kuitenkaan ole laajuudeltaan isännöintijärjestelmien kaltainen, joten se ei häiritse alan markkinoita.
88
Mikäli päädytään siihen, että mahdollisten rekisterissä olevien virheiden johdosta maksettavien korvausten kattamiseen
tarvitaan varainkeruuta, tai jos tietopalvelutuottojen sijaan kerätään toimenpidemaksuja. Tällöin maksujen suuruus riippuu
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neena osakkeenomistajat saavat kuitenkin julkisen luotettavuuden tuoman turvan sekä fyysisen osakekirjan säilytykseen ja mahdolliseen häviämiseen liittyvien kustannusten poistumisen.
Asunto-osakerekisterin perustaminen nähdään kiireelliseksi. Päätökset pitää tehdä ajoissa, jotta asuntoosakerekisteri pystytään kehittämään ja ottamaan käyttöön verohallinnon Valmis-hankkeen tarvitsemassa
aikataulussa. Työryhmä suosittelee SADe-ohjelman Osallistumisympäristön sekä Rakennetun ympäristön
ja asumisen hankkeiden mukaista toimintatapaa tietojärjestelmien kehittämisessä.
Koska asunto-osakerekisteri on luonteeltaan sekä poikkihallinnollinen että viranomaisia ja yksityissektoria
yhdistävä, rekisterinpitäjäksi on useita mahdollisuuksia. Rekisterinpito voidaan jakaa eri toimijoille eri osarekisterien osalta. Rekisterinpitäjänä voi olla niin viranomainen kuin yksityinen luotettava taho, jota valvoo
jokin viranomainen. Lisäksi viranomaisen vastuulla olevan rekisterin käytännön toimintaa voidaan ulkoistaa eri tavoin. Keskusteluissa esille tulleita mahdollisia rekisterinpitäjiä ovat mm. PRH, MML, VRK, ARA ja
Euroclear Finland Oy. Työryhmä kuitenkin katsoo, että rekisterinpitäjien valitseminen vaatii työn jatkuessa
laajempaa ja syvempää keskustelua mahdollisten rekisterinpitäjien ja niiden toimintaa ohjaavien tahojen
kanssa. Päätös rekisterinpitäjästä tulee tehdä viimeistään keväällä 2015.

vuosittaisista kustannuksista. Mikäli esim. on tarve kerätä 3 miljoonaa euroa vuodessa ja saantoja on 150 000 vuodessa,
päädytään suuruusluokaltaan noin 20 euron kirjausmaksuun.
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Liitteet
Liite 1 Käytetyt termit ja lyhenteet
ARA. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta. ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja
valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.
AsOR. Sähköisen asunto-osakerekisterin osarekisteri, jossa hallitaan sähköisiä omistajamerkintöjä. Ks.
toinen osarekisteri AsTER.
Asrek. Sähköinen asunto-osakerekisteri, joka koostuu kahdesta osasta AsOR ja AsTER.
AsTER. Sähköisen asunto-osakerekisterin osarekisteri, jossa kootaan kaikkien asunto-osakeyhtiöiden ja
asunto-osakkeiden tiedot riippumatta siitä, pidetäänkö osakkeita painettuina osakekirjoina vai sähköisinä
omistajamerkintöinä. Ks. toinen osarekisteri AsOR.
Asunto-osakeyhtiön edustaja. Se taho, joka vastaa käytännössä asunto-osakeyhtiön asioiden hoitamisesta, mm. osakeluettelon ylläpitämisestä ja tietojen toimittamisesta viranomaisille kuten verohallinnolle.
Usein isännöitsijä, mutta voi olla esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja kansallinen palveluväylä. Valtionvarainministeriön JulkICTtoiminnon käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on mahdollistaa aiempaa parempien sähköisten palveluiden tehokkaan rakentamisen kansalaisille ja yhteisöille sekä helpottaa julkisen hallinnon eri tietojärjestelmien välistä yhteentoimivuutta.
Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri yrityksistä. Se sisältää myös asunto-osakeyhtiöiden
perustiedot.
KTJ. Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistöjen ominaisuus- ja sijaintitiedot (kiinteistörekisteri) sekä
omistaja-, kiinnitys- ja erityisten oikeuksien tiedot (lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri).
MML. Maanmittauslaitos huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, kartta-aineistoista sekä
lainhuudoista ja kiinnityksistä.
Osakeryhmä. Yhtä huoneistoa tai muuta tilaa hallitsemaan oikeuttavia osakkeita voi olla enemmän kuin
yksi. Kaikkia yhden huoneiston tms. hallintaan  osakkeita  kutsutaan  yhteisnimellä  osakeryhmä.  
PRH. Patentti- ja rekisterihallitus huolehtii yritysten, säätiöiden ja yhdistysten rekisteröinnistä sekä patenteista, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä ja mallisuojista.
RS-kohde on asuntokaupan kohde, jota myydään jo rakentamisvaiheessa ja jossa noudatetaan ostajien
etuja suojaavaa ns. RS-järjestelmän menettelyitä (ks. asunnon ostajan opas).
RYPK. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus, SADe-ohjelmaan kuuluva ympäristöministeriön alainen hankekokonaisuus.
Saanto on oikeudellinen toimi, jonka tuloksena tietylle henkilölle syntyy tietty oikeusjärjestyksen takaama
oikeus kuten omistusoikeus. Käytännössä saanto tarkoittaa asunto-osakerekisterin yhteydessä kaikkia
niitä tapahtumia, joiden yhteydessä olemassa oleva omistusoikeus siirtyy osapuolelta toiselle kuten esimerkiksi asuntokauppa, perintö, lahja tai ositus.
SADe. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma tuottaa kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia sähköisiä palvelukokonaisuuksia, jotka vahvistavat
julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua.
Trafi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen
ympäristöystävällisyyttä ja vastaa liikennejärjestelmään liittyvistä viranomaistehtävistä. Trafi vastaa mm.
ajoneuvorekisteristä ja muista eri liikennemuotojen vastaavista rekistereistä.
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VRK. Väestörekisterikeskus – perustehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena.
VTJ. Väestötietojärjestelmä sisältää sekä kaikkien suomalaisten henkilö- ja yhteystiedot että kaikkien
Suomen rakennusten ja huoneistojen sijainti- ja ominaisuustiedot.
YTJ. Yritystietojärjestelmä sisältää kaikkien kaupparekisteriin merkittyjen asunto-osakeyhtiöiden perustiedot89 kuten yhtiöjärjestyksen, yhteystiedot ja vastuuhenkilöiden tiedot.

89

YTJ sisältää myös sellaisten yhtiöiden perustamisilmoitukset, joita ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin, lisäksi YTJ sisältää verohallinnon ennakonperintä-, työnantaja-, asiakas- ja arvolisävelvollisten rekisterin.
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Liite 2 Asunto-osakkeisiin liittyvät toimijat
Selvityksen yhteydessä on tunnistettu seuraavat asunto-osakeyhtiöihin ja asunto-osakkeisiin liittyvät toimijat, joilla voi jatkossa olla kiinnostusta asunto-osakerekisteriin:
● Asumisen ja rahoituksen kehittämiskeskus ARA
● Asunnon omistaja
○ Asunnon myyjä
○ Asunnon ostaja
○ Perinnönjättäjä / lahjan antaja
○ Perinnön saaja / lahjan saaja
○ Sijoittaja
● Asunto-osakeyhtiö
● Edunvalvoja
● ELY-keskus
● Hallintaoikeuden omaava (esim. leski tai lahjan antaja)
● Isännöitsijä
● Kansaneläkelaitos
● Kiinteistönvälittäjä
● Kunnan asuntoviranomainen (perusparannuksen tuet)
● Kunnan kiinteistövirasto (Hitas yms.)
● Kunnan rakennusvalvonta (rakennusluvat)
● Maanmittauslaitos
● Maistraatti
● Museovirasto
● Patentti- ja rekisterihallitus
● Pelastustoimi
● Poliisi
● Rahoituslaitos tai muu vakuusvelkoja90
● Rakennusliike (rakennuttaja)
● Saannon selvittäjä
○ laki- ja asianajotoimisto
○ kiinteistönvälittäjä
○ pankki
○ isännöitsijä
○ kirjaamisviranomainen
● Suomen Pankki
● Tilastokeskus
● Tilintarkastaja
● Tuomioistuin
● Ulosotto
● Vakuutusyhtiö
● Valtiokonttori
● Verohallinto
● Vuokralainen
● Väestörekisterikeskus
● Yleisö (kansalaiset, median edustaja)
● Ympäristöministeriö
Asunto-osakerekisteriin liittyviä tahoja on kuvattu myös aikaisemmissa selvityksissä, mm. PRH:n julkaisuja 1/2004 luvussa 8 sekä Euroclearin esiselvityksessä luvussa 2.

90

Usein pankki.
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Liite 3 Täsmennyksiä rekisterin toimintamalliin
Asunto-osakerekisterin perustaminen
Asunto-osakkeiden tietorekisterin (AsTER) tiedot saadaan perustettua hyvin pitkälle nykyisten muiden
rekisterien avulla: yhtiöiden tiedot Kaupparekisteristä, huoneistojen tiedot Rakennus- ja huoneistorekisteristä sekä omistustiedot verohallinnon ASVA-järjestelmästä. Teknisten tietojen yhdistämisen lisäksi tarvitaan: tietojen täsmäyttäminen (varmistutaan, että eri rekisterien tiedot voidaan kohdistaa oikein toisiinsa),
tietojen rakenteellistaminen (esim. huoneistoselitelmät) ja tietojen täydentäminen (esim. rakennusten
maanalaisten osien tiedot niiltä osin, jos ne koskevat jotakin asunto-osakeyhtiön osaketta).
Asunto-osakeyhtiöiden perustaminen omistajarekisteriin
Asunto-osakkeiden tietorekisteri AsTER perustetaan samaan aikaan tai hivenen aikaisemmin kuin asuntoosakkeiden omistajarekisteri AsOR. Tällöin kaikkien suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden tiedot ja niihin
kuuluvien osakkeiden tiedot ovat jo olemassa AsTER-rekisterissä, jota AsOR käyttää avaintietojen osalta.
Tällöin asunto-osakeyhtiöitä ei tarvitse erikseen kirjata AsOR-rekisteriin, vaan tiedot ovat koko ajan valmiina. Tällöin asunto-osakeyhtiöiden ja niiden osakkeiden viemisestä järjestelmään ei synny erillistä kustannusta.
Ulkomaalaisten omistajien merkitseminen järjestelmään
Suomalaiset ja ne ulkomaalaiset henkilöomistajat, joilla on suomalainen henkilötunnus, merkitään henkilötunnuksen  avulla.  On  selvitettävä,  tarvitaanko  niille  ulkomaalaisille  henkilöille,  joilla  ei  ole  suomalaista  
henkilötunnusta  oma,  järjestelmässä luotava tunnus. Ulkomaalaisten yritysten (oikeushenkilöiden) osalta
on selvitettävä, muodostetaanko niille oma tunnus vai merkitäänkö pelkästään toiminimi, osoite, rekisterinpitäjä ja kyseisen rekisterin mukainen tunnus. (Lähde: PRH:n julkaisuja 1/2004)
Ennakkotieto
Tässä  tarkoitetaan  tapauksia,  jolloin  omistajatieto  ei  vielä  ole  uuden  omistajan  ilmoituksen  perusteella  
muuttunut  olemassa  olevaa  tilannetta  vastaavaksi.  Luovutus  on  voitu  tehdä  ja  omistusoikeuskin  sopimuksen mukaan siirtynyt tai saanto on  kesken  esimerkiksi  lunastuksenalaisessa  saannossa.  Omistaja  voi  olla  
myös  väestötietojärjestelmästä  saadun  tiedon  mukaan  kuollut.  Näillä  tiedoilla  on  kiistaton  oikeusvarmuutta  
lisäävä  merkitys,  mistä  syystä  tällaisten  tietojen  merkitseminen  tulisi  aloittaa  heti  omistajan  ilmoittamien  
luovutusmerkintöjen  rekisteröinnin  aloittamisen  kanssa.  Jatkoselvityksissä  on  pohdittava  näiden  varoitusluonteisten  merkintöjen  tarkka  sisältö.  (Lähde:  PRH:n  julkaisuja  1/2004)  
Tällaisena tietona saattaa olla tarpeen merkitä myös panttioikeus.
Turvarajoitus
Nykyisessä  järjestelmässä  asunto-osakeryhmän  omistaja  voi  antaa  osakkeet  luotettavan  tahon  
säilytettäväksi  ja  näin  suojautua  sitä  riskiä  vastaan,  että  joku  kolmas  taho  saisi  osakkeet  haltuunsa  ja  
käyttäisi  niitä  oikeudettomasti.  Sähköisessä  rekisterissä  tällainen  väärinkäytöksen  riski  on  olemassa  niin  
sanottujen  henkilöllisyyden  varkauksien  kohdalla.  Väärinkäytöksien  estämiseksi  uuteen  rekisteriin  tulisi  
luoda mahdollisuus  rekisteröidä  myös  toimeksiantoperusteinen  turvarajoitus.  Toimeksiantoperusteinen  
turvarajoitus  estäisi  osakkeen  luovuttamisen  tai  vakuutena  käyttämisen  ilman  turvasäilyttäjän  suostumusta.  Käytännössä  toimeksiantoperusteisessa  turvarajoituksessa  on  siis  kyse  turvasäilyttäjän  hyväksi  tehdystä  panttauksesta  ja  luovutusrajoituksesta.  (Lähde:  PRH:n  julkaisuja  1/2004)  
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Liite 4 Asunto-osakkeiden tietorekisterin tiedot
Selvityksen yhteydessä on tunnistettu alustavasti seuraavat tiedot, joita käsitellään AsTER-rekisterissä.
On huomattava, että tässä on kuvattu, mitä tietoja rekisteri voi sisältää (toimintamallin ymmärtämisen
kannalta). Myöhemmissä selvityksissä ja suunnitelmissa rajataan ja priorisoidaan mainittuja tietoja ja niihin liittyviä toimintoja. Kaikkea ei toteuteta kerralla, vaan keskeisimmät osat ensin ja tietosisältöä voidaan
rikastaa myöhemmin.
Tieto

Prioriteetti

Yhtiöjärjestys ja huoneistoselitelmä
● As Oy perustiedot
● Yhtiöjärjestys
● Yhtiöjärjestyksen mukaiset luovutusrajoitukset
● Isännöitsijä
● Hallituksen jäsen
● Huoneistot
● Huoneistoja vastaavat osakeryhmät
● Huoneistoselitelmän muut tiedot

1
1
1
1
2
1
1
1

Yhtiön muut tiedot
● Osakassopimus
● RS-kohteen tiedot
● Kiinteistöhuollon yhteystiedot
● Pelastusvastaavan yhteystiedot
● Muut yhteystiedot
● Yhteiset tilat
● Rakennuspiirustukset

2
2
2
2
2
2
3

Rakennus ja huoneisto
● Maanomistaja
● Kiinteistö (tontti)
● Rakennuksen perustiedot
● Osoite
● Sijainti kartalla
● Rakennuksen ominaisuudet (vuosi, hissi jne.)
● Huoneistojen ominaisuudet (a

2
1
1
1
1
1
1

Kunnossapito ja talous
● Kiinteistöveron perusteet
● Kiinteistöveron määrä
● Kunnossapitosuunnitelma
● Kunnossapitohistoria
● Tilinpäätöstiedot
● Asumiskustannukset (b

2
2
2-391
2-3
2-3
2-3

Huoneiston lisätiedot
● Huoneistokohtaiset muutokset (c
● Huoneistokohtaiset pienemmät korjaukset c)
● Vuokraus (onko omassa käytössä vai ei)
● Huoneistokohtaiset maksut (vastikkeet yms.)
● Kontaktihenkilö (jolla pääsy asuntoon)

2
3
3
2-3
3

AsOR

91

Vakuuksien arvioinnissa saatetaan tarvita kunnossapidon, talouden ja vastikkeiden tietoja, jolloin prioriteetti voi olla 2,
muuten riittäisi 3. Priorisointia tarkennetaan vaatimusmäärittelyn aikana.
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Viranomaispäätökset
● Yhtiötä koskevat turvaamistoimenpiteet
● Huoneistoa koskevat turvaamistoimenpiteet
● Suojelupäätökset

1
1
2

Yhteiskunnan tuet ja rajoitukset
● Arava-, hitas- tms. rajoitukset
● Yhtiökohtaiset perusparannuksen tuet
● Huoneistokohtaiset perusparannuksen tuet

2
2
3

Omistustiedot
● Omistajat
● Omistushistoria (siirtomerkinnät)
● Osakkeen muoto: sähköinen/painettu
● Kauppakirja tms. asiakirja
● Optio-oikeus

1
1
1
1
2

x
x
x
x
x

Hallinta ja valtuutus
● Edunvalvoja / asiamies
● Hallintaoikeus
● Puolisoiden yhteinen koti
● Kuolinpesän tiedot

2
1
1
2

x
x
x

Luovutus
● Kauppahinta
● Varainsiirtovero

1
1

x
x

Vakuus
● Vakuus (pantti)
● Pantin haltija

2
2

x
x

Muut tiedot
● Energiatodistus, kuntoarvio
● Asukkaat / asuminen

3
3

a) Muut kuin huoneistoselitelmässä olevat tiedot. Esimerkiksi RHR:stä saatavat tiedot.
b) Esimerkiksi Tilastokeskuksen isännöitsijöiltä keräämät tiedot.
c) Huoneistokohtaiset muutokset, jotka hyväksytään asunto-osakeyhtiön hallituksessa ja muut huoneistokohtaiset pienemmät korjaukset, joihin osakas ei tarvitse hallituksen lupaa.
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Liite 5 Asunto-osakeyhtiöihin liittyviä arvioita
Selvityksen laskelmat perustuvat seuraaviin lähtöarvoihin:
● Asunto-osakeyhtiöitä
● Asuntoja
○ Omistajan käytössä
○ Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot
○ Aravavuokra-asuntoja
● As Oy -huoneistot
○ Yksityishenkilöiden omistamat
○ Instituutioiden omistamat
● Asuntokauppoja vuodessa
● Edunvalvonnan alaiset täysi-ikäiset

84 000
750 000
500 000
360 000
1 000 000
870 000
130 000
80 000
48 000

Lasketut asunto-osakkeiden saantojen ja muiden merkintöjen määrät vuodessa
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ositukset ja vastaavat
Perinnöt
Vanhojen asuntojen kauppa
Uusien asuntojen kauppa
Perustamiset
Lahjoitukset
Ulosotot
Muut
Yhteensä

10 500
30 500
69 000
12 600
13 100
1 500
7 700
7 000
152 200

Sähköiseen omistajamerkintään tulevien osakkeiden määrä vuosittain
●
●
●
●
●

Uudet asunnot
Uusien asuntolainojen yhteydessä
Asuntolainojen muutosten yms. yht.
Oma-aloitteiset muutokset
Yhteensä

12 000
30 000
30 000
8 000
80 000

Em. määrä saavutetaan AsOR-rekisterin ensimmäisinä vuosina, minkä jälkeen määrä vähenee, koska
merkinnät kohdistuvat pääasiassa aktiivisesti vaihdettaviin asunto-osakkeisiin. Tällöin sähköisten omistajamerkintöjen määrä kehittyy seuraavanlaisesti:

Kuva: Sähköisten omistajamerkintöjen kokonaismäärän
kehitys (vuosia rekisterin perustamisen jälkeen)
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Liite 6 Tietopalvelutoiminta ja siihen liittyvät arviot
Tietopalvelut. Tietopalveluilla tarkoitetaan palveluita, joilla tiedontarvitsija saa käyttöönsä kyseiseen käyttötarkoitukseen liittyvät rekisteritiedot. Rekisterinpitäjän näkökulmasta kyse on tiedon luovutuksesta, joka
on erillään rekisterin tietojen ylläpitämisen prosesseista ja tietojärjestelmistä. Tietojen tarvitsijana voi olla
esim. julkishallinnon organisaatio, yksityinen yritys, kansalainen tai tutkija. Tiedonluovutus voi olla maksutonta tai maksullista. Esimerkkejä tietopalveluun liittyvistä käyttötarkoituksista ovat
●
●
●
●
●
●
●
●

asiakkaan tietojen hakeminen asiakaspalvelutilanteessa
asiakkaan tietojen tarkistaminen ja täydentäminen hakemuksen käsittelyn yhteydessä
asiakasrekisterin ylläpito
perustietojen tuominen näkyville karttakäyttöliittymään
asiakkaiden analysointi, profilointi ja kohdentaminen
tilastolliset analyysit
alueelliset analyysit
suoramarkkinointi.

Ks. mm. väestötietojärjestelmään (julkishallinnon tietopalvelut ja hinnasto, ), liikennevälineisiin
(ajoneuvotietopalvelun hinnasto) ja kaupparekisteriin liittyvät tietopalvelut. Yksityisten tietopalvelutoimijoiden palveluja hinnastoja voi katsoa näiden www-sivuilta, esim. Suomen Asiakastieto Oy (palveluhinnasto),
Kauppalehden tietopalvelut, Itella Oyj, Bisnode Finland Oy, Fonecta Oy.
Laskelmista
Asunto-osakerekisterin tietopalvelutuottojen arviointi on tehty nykyisten valtion rekisterien tietopalvelutuottojen avulla. Arvioissa on pyritty olemaan mahdollisimman maltillisia. Samalla on tuotu esille, millaisia
palveluita ja yksikköhintoja muiden rekisterien tietopalveluihin liittyy. Arvioissa esitetyt tiedot perustuvat
julkisiin hinnastoihin ja tilinpäätöstietoihin.
Huomattavaa: valtion virastojen tietopalveluilla on tietty tuottotavoite, jolla katetaan kustannuksia. Yksikköhintoja on tyypillisesti laskettu vuosien myötä, kun volyymit ovat kasvaneet - ts. tuottoja ei ole maksimoitu, vaan niillä katetaan vain tietyt kustannukset. Niinpä rekisterien tuotot voisivat olla myös suurempiakin.
Kaikki mainitut hinnat sis. alv 0%.
VRK:n tietopalvelut
Tuotot  ovat  kasvaneet  jatkuvasti,  tuotot  noin  8,9  M€.  
2013 julkishallinnon normaalit tiedonluovutukset tulivat maksuttomiksi.

LT = Liiketoiminnalliset palvelut
(ei-julkisoikeudelliset)
Huom! Julkisoikeudelliset luovutukset ovat muuttuneet pääosin
maksuttomiksi vuonna 2013, minkä takia tuotot ovat pienentyneet.
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Ilman maksutonta LT-weedia,
koska tämän katsotaan liittyvän
maksullisiin palveluihin.
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Poimintojen perusteet
Henkilötiedot
●
●
●
●
●
●
●

Rakennustiedot

nimi
ikä
sukupuoli
äidinkieli
osoite
kotikunta
ammatti tai sosioekonominen asema

●
●
●
●
●

käyttötarkoitus
lämmitystapa ja -aine
liittymät verkostoihin
rakennuslupa
sijainti

Pääasiallinen käyttö:
● jakelureittien suunnittelu

VRK:n perimät hinnat
Keskimääräisiä hintoja
●
●
●
●

Julkishallinto
LT-Asiakasrekisterin päivitys
LT-Poimintapalvelut
LT-Kyselypalvelut

Julkishallinnon hintoja
●
●
●
●
●
●
●

Suorakysely
Sovelluskysely, suppea
Sovelluskysely, perus
Sovelluskysely, laaja
Muutostietopalvelu
Rekisterin päivitys
Poiminta

€/tietoyksikkö  
0,031
0,016
0,086
0,201
€/tietoyksikkö  
0,16
0,08
0,20
0,25
0,03
0,009
0,009

Kaupallisen välittäjän hintoja (Suomen Asiakastieto Oy, 2014)
● Väestökysely, perus
● Väestökysely, laaja

0,75
0,83

Vastaavuus asunto-osakerekisteriin
● Jätetään asiakasrekisterin päivitykset huomiotta
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● Muiden VTJ-tietopalvelujen  tuotot    7  301  194  €  (vuonna 2013)
● Koska henkilötietoja käytetään useissa asiayhteyksissä, arvioidaan, että asunto-osakerekisterin tuotot voisivat olla 1/6 edellä mainitusta
arvio  1  216  866  €  
PRH:n kaupparekisteriin liittyvät tietopalvelut
YTJ-tietopalvelu on ilmainen (19 300 000 hakua vuonna 2013)
Virre-tietopalvelu on maksullinen (2 700 000 hakua vuonna 2013), tämä ei sisällä julkisoikeudellisia tiedonluovutuksia.
Kaupalliset toimijat tarjoavat omia palveluitaan, jotka ovat usein laajempia kuin kaupparekisterin tiedot (sis.
esim. luottotiedot, laajemmat päättäjätiedot).
Yksikköhinnat, Virre
● Yrityksen perustiedot
● Laajennetut perustiedot
● Kaupparekisteriote

0,63
0,89
4,00

(2,50)

Kaupallisen välittäjän hintoja (Suomen Asiakastieto Oy, 2014)
●
●
●
●

Yrityksen perustiedot
Yrityksen vastuuhenkilöt
Yrityksen maksuhäiriöt
Kaupparekisteriote

1,04
1,04
1,04
1,47

(0,85)
(0,85)
(0,85)
(1,25)

Suluissa olevat hinnat ovat sopimusasiakkaan hintoja.

Vastaavuus asunto-osakerekisteriin
● Ei  huomioida  julkisoikeudellisia  tiedonluovutuksia  (44  M€)  laskettaessa asunto-osakerekisterin tietopalvelujen arviota
● Kaupparekisterin  liiketaloudellisten  tietopalvelujen  tuotot  olivat    4  604  000  €  vuonna  2013  
● Yritysten tiedoilla on yleisempää käyttöä kuin asunto-osakerekisterin tiedoilla
● Toisaalta PRH:n tuottoja pienentää se, että osa tiedoista on ilmaisia (YTJ), sekä se, että kaupallisilla
toimijoilla on tarjolla muista lähteistä tuotettua yritystietoa
● Arvioidaan, että asunto-osakerekisterin tuotot voisivat olla 1/4 edellä mainitusta
arvio  1  151  000  €  
Liikenteen turvallisuusviraston Trafin tietopalvelut
Perustuu käytännössä lähes täysin ajoneuvotietojärjestelmään (autot, moottoripyörät).
Tyypilliset luovutettavat tiedot

yksikköhinta  €  

● Ajoneuvon perustiedot
● Ajoneuvon perus- ja historiatiedot
● Ajoneuvon tekniset tiedot

2,42
3,23
1,61

Itella Oyj:n esimerkki palvelun hinnoittelusta
● Personoitu Selfmailer potentiaalisille autojen ostajille pääkaupunkiseudulla 7000 kpl a-hintaan 0,69  €  
Vastaavuus asunto-osakerekisteriin
● Ei  huomioida  julkisoikeudellisia  tiedonluovutuksia  (75  M€)  
● Liiketaloudellisten  tietopalvelujen  tuotot  olivat    8  658  000  €  vuonna  2013  
● Ajoneuvojen tietoja haetaan useammin, koska ajoneuvojen elinkaari on lyhyempi (autoilla yleisin
omistus on noin 4-6 vuotta, asunnoilla noin 12 vuotta)
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● Lisäksi arvioidaan, että autoihin kohdistuu muitakin ns. ad hoc -kyselyitä
● Arvioidaan, että asunto-osakerekisterin tuotot voisivat olla 1/6 edellä mainitusta
arvio  1  443  000  €  
Kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelut
KTJ:n  tiedonluovutukset  yhteensä  8  215  000  €  vuonna  2013  
● Maanmittauslaitos on avannut kaikki digitaaliset maastotietoaineistonsa kansalaisten ja yritysten ilmaiseen ja vapaaseen käyttöön (eivät tiedonluovutusten tuottoja).
● Kiinteistöjen saantoja noin 75 000, asunto-osakkeilla 150 000
● Kiinteistöjä on noin kaksi kertaa niin paljon kuin asunto-osakkeita
● Oletetaan, että kiinteistöjen tietoja haetaan jonkin verran enemmän kuin asunto-osakkeiden tietoja
● Arvioidaan, että asunto-osakerekisterin tuotot voisivat olla 1/4 edellä mainitusta ->  arvio  2  053  750  €  
Yhteenveto
Edellisten  neljän  vertailukohdan  avulla  saatujen  arvioiden  keskiarvo  on  1  466  154  €  vuodessa.  Varmuuden vuoksi pienennetään tätä arviota (etenkin kun yksi arvioista oli suurempi kuin muut) 25%, jolloin asunto-osakerekisterin  odotettu  tietopalvelujen  tuoton  arvioksi  saadaan  1  099  615  €  /  vuosi.  

Liite 7 Hyötyjen arvion perusteet
Luvussa 4.1 esitetyt taloudelliset vuosittaiset hyödyt perustuvat seuraaviin arvioihin:
Vaikutus (säästön / mahdollisuuden kohde)
Vanhan asunnon kauppa

AsTER

AsOR

550 000

1 835 000

Uuden asunnon kauppa

631 000

Panttausten hallinta

247 000

636 000

Muut saannot ja tapahtumat kuin asuntokaupat

450 000

524 000

Osakekirjojen hallinta

703 000

Veroilmoitukset ja niiden käsittely

220 000

101 000

Tilastotietojen kerääminen ja käsittely

430 000

81 000

90 000

403 000

Tietojen ajantasaisuus ja käytettävyys

318 000

51 000

Tietopalvelu *)

240 000

Vakuuden käytettävyys

Yhteensä

2 545 000

4 965 000

*) Tässä laskelmassa lasketaan vain 24% arvioiduista tietopalvelutuotoista.
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Liite 8 Haastatellut henkilöt
Työryhmän jäsenten lisäksi selvitystä tehtäessä on haastateltu seuraavia henkilöitä:
Euroclear Finland, Honkajuuri-Kokkonen Kati
Euroclear Finland, Kiuru Liisa
Euroclear Finland, Yli-Jaakkola Jorma
Euroclear Finland, Ylipekkala Heikki
Isännöintiliitto, Furuhjelm Marina
Isännöintitoimisto Freddis, Berg Timo
Isännöintitoimisto Freddis, Packalén Joakim
Kansaneläkelaitos, Hoffren Henriikka
Kansaneläkelaitos, Sillanpää Katri
Kauppalehti tietopalvelut, Kauronen Maija
Kauppalehti tietopalvelut, Kilpiö Antti
Kauppalehti tietopalvelut, Koho Marika
Maanmittauslaitos, Kosonen Antti
Maanmittauslaitos, Turunen Jorma
Maanmittauslaitos, Ungern Henrik
Oikotie Oy, Hirvonen Mikko
Orava asuntorahasto, Salmenkylä Veli Matti
Patentti- ja rekisterihallitus, Koikkalainen Olli
Rakennusteollisuus, Terho Juha
Sitra, Laitinen Mirjami
Työ- ja elinkeinoministeriö, Rekilä Piia
Valtiovarainministeriö, Pylkkänen Elina
Verohallinto, Jäske Päivi
Verohallinto, Kotipelto Johanna
Verohallinto, Mattsson Jarmo
Verohallinto, Wahlsten Marika
VVO, Niemi Kristiina
VVO, Suominen Mikko
Väestörekisterikeskus, Haggrén Riitta
Väestörekisterikeskus, Pösö Päivi
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