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1. Johdanto
Tässä luvussa kuvataan, mistä palvelukonseptissa on kysymys, mihin sitä on tarkoitus käyttää ja mitä tämä
dokumentti sisältää. Lisäksi esitellään tärkeimmät käytetyt termit ja lyhenteet.
1.1 Suunnitelman kohteena oleva kokonaisuus
Tämä dokumentti kuvaa sähköisen asuntoosakerekisterin palvelukonseptin. Asuntoosakerekisterin
perusperiaatteet ja toimintamalli on kuvattu ympäristöministeriön 30.4.2014 julkaisemassa sähköisen
asuntoosakerekisterin toimintamallin selvityksessä. Palvelukonsepti konkretisoi toimintamallia kuvaamalla
asuntoosakerekisteriin liittyvät palvelut. Kehitettävän rekisterin tietosisältö on tärkeä, mutta vielä
tärkeämpää on ymmärtää ja toteuttaa se palvelukokonaisuus, johon kuuluvia palveluita tarvitaan
asuntoosakeyhtiöiden, huoneistojen, asuntoosakkeiden ja niiden omistamisen elinkaaren aikana. Hyöty
syntyy rekisteriin liittyvistä palveluista, jotka perustuvat ajantasaisiin, luotettaviin ja helposti saataviin
tietoihin.
Asuntoosakerekisterin tavoitteena on luoda asuntoosakkeita koskeville tiedoille ja omistajamerkinnöille
sähköinen rekisteri, jonka avulla tietojen saatavuus, luotettavuus ja kattavuus paranevat. Tämä luo
edellytykset sähköiseen asiointiin ja sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi asuntoosakkeiden sähköiseen
kaupankäyntiin, vakuuksien hallintaan ja asuntoosakeyhtiön elinkaaren hallintaan. Asrek –palvelun
tarkoituksena on koota erilaisia tietoja ja palveluja asiakkaan kannalta yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi.
1.2 Dokumentin tarkoitus ja rakenne
Tämän dokumentin tarkoituksena on antaa eri osapuolille yhtenäinen näkemys asuntoosakerekisteriin
liittyvien palveluiden ja tietojärjestelmien kehittämiseksi. Dokumentissa on kuvattu asuntoosakeyhtiöihin ja
asuntoosakkeisiin liittyvät keskeisimmät palvelut asiakkaan näkeminä kokonaisuuksina (esim. asunnon
myynti), joihin osallistuu useita toimijoita itse asuntoosakerekisterin lisäksi. Dokumentissa kuvataan
palvelut ja niiden tuottamiseen osallistuvien osapuolten vastuut.
Dokumentin ensimmäinen luku kuvaa dokumentin taustan, käyttötarkoituksen ja keskeisimmät lyhenteet.
Toinen luku kuvaa palvelukonseptin yleisesti siten, että lukija pystyy ymmärtämään asuntoosakerekisterin
ja palvelukonseptin luonteen. Kolmannessa luvussa esitellään konseptiin kuuluvat palvelut ja niissä
tarvittavat prosessit. Prosessit on kuvattu sellaisella tasolla, joka kuvaa eri osapuolten vastuut. Neljännessä
luvussa täsmennetään aikaisemman asuntoosakerekisterin toimintamallin selvityksessä esitettyjä
periaatteita. Viidennessä luvussa tarkastellaan asuntoosakerekisterin arkkitehtuuria kuten esimerkiksi eri
rekisterien ja tietojärjestelmien välistä vastuunjakoa ja tarvittavia rajapintoja.
1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet
Keskeisimmät asuntoosakerekisteriin liittyvät termit ja lyhenteet, joita käytetään tässä dokumentaatiossa
ovat:
●

●
●

AsOR asuntoosakkeiden omistajarekisteri. Sähköisen asuntoosakerekisterin osarekisteri, jossa
hallitaan sähköisiä omistajamerkintöjä (toinen osarekisteri on AsTER). Tämä osarekisteri sisältää
painettuja osakekirjoja vastaavat sähköiset merkinnät ja sähköiset panttausmerkinnät.
Asuntoosakerekisterin mahdollistama sähköinen asuntoosakkeiden kaupankäynti liittyy läheisesti
omistajarekisteriin.
Asrek sähköinen asuntoosakerekisteri. Rekisteri koostuu kahdesta osasta AsOR ja AsTER.
AsTER asuntoosakkeiden tietorekisterin. Sähköisen asuntoosakerekisterin osarekisteri, jossa
kootaan kaikkien asuntoosakeyhtiöiden, huoneistojen ja asuntoosakkeiden tiedot riippumatta siitä,
pidetäänkö osakkeita painettuina osakekirjoina vai sähköisinä omistajamerkintöinä. Toinen osarekisteri
on AsOR.
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Asuntoosakeyhtiö tarkoittaa tarkasti ottaen yhtiömuodoltaan asuntoosakeyhtiöksi rekisteröityä
yhtiötä. Tässä dokumentissa kuitenkin tällä termillä tarkoitetaan (soveltuvin osin) myös keskinäisiä
kiinteistöyhtiöitä, ts. kaikkia asuntoosakeyhtiölakia noudattavia yhtiöitä.

Muita käytettyjä termejä ja lyhenteitä on esitelty liitteessä 1.

2. Yleiskuvaus
Tässä luvussa esitellään konsepti yleisesti siten, että lukija ymmärtää käsiteltävän kontekstin ja konseptoinnin
kohteena olevan kokonaisuuden luonteen. Tässä luvussa ei vielä kuvata toimintamallia tarkalla tasolla.
2.1. Nykytila
Suomessa asuntoja on karkeasti tarkastellen kolmea eri tyyppiä: kiinteistöjä, asuntoosakeyhtiöitä ja
asumisoikeusasuntoja1. Kaksi ensiksi mainittua kattavat valtaosan kaikista asunnoista. Kiinteistöjä koskevat
tiedot, mukaan lukien omistustiedot, on merkitty sähköisesti viranomaisten ylläpitämään
kiinteistötietojärjestelmään. Sen sijaan asuntoosakkeiden tietoja ei nykyään ole rekisteröity vastaavalla
tavalla kokonaisvaltaisesti mihinkään keskitettyyn rekisteriin.
Asuntoosakkeita koskevilla tiedoilla ja merkinnöillä on laaja yhteiskunnallinen merkitys, sillä
asuntoosakkeet koskettavat huomattavaa osaa kansalaisista, asuntoomaisuuteen on sitoutunut merkittävä
määrä varallisuutta ja luotettavia asuntojen omistaja ja muita tietoja tarvitaan useissa asiayhteyksissä.
Tällä hetkellä asuntoosakeyhtiön tietoja käytännössä ylläpitää asuntoosakeyhtiön edustaja (useimmiten
isännöitsijä), jolla on osakeluettelo ja muut yhtiön tiedot hallussaan. Asuntoosakeyhtiön edustajan on
toimitettava kerran vuodessa osakkeiden omistajatiedot verohallintoon (ns. 102lomakkeella manuaalisesti).
Lisäksi joko kiinteistönvälittäjä tai asunnon uusi omistaja toimittaa tiedot asuntokaupoista sekä
asuntoosakeyhtiön edustajalle että verohallintoon (varainsiirtoveroa koskevat ilmoitukset). Muut saantojen
saajat ilmoittavat tietonsa asuntoosakeyhtiön edustajalle osakeluetteloon merkinnän yhteydessä.
Nykyään asuntoosakkeiden omistaminen osoitetaan painettujen osakekirjojen ja niihin kirjattujen
siirtomerkintöjen avulla. Oikeus käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia oikeuksia saavutetaan, kun
omistaja on merkitty asuntoosakeyhtiön osakeluetteloon2. Käytännössä osakkeen omistamiseen ja sen
vakuutena käyttämiseen liittyvissä toimenpiteissä joudutaan tällä hetkellä omistamiseen ja omistuksen
kohteeseen liittyviä tietoja tutkimaan ja käsittelemään painettujen osakekirjojen ja asuntoosakeyhtiön
antamien todistusten (ns. isännöitsijäntodistus) avulla.
2.2. Tavoitetila
Tavoitetilassa asuntoosakerekisteri sisältää julkista luotettavuutta nauttivat asuntoosakkeiden perus,
omistaja, hallinta ja panttaustiedot sekä muita asuntoosakeyhtiöihin ja huoneistoihin liittyviä tietoja, jotka
ovat oleellisia asuntojen omistajille, asuntoosakeyhtiöille sekä asunto ja omistajatietoja käsitteleville
yrityksille ja viranomaisille. Tietojen käsittely on sähköistä ja pitkälti automatisoitua, ja kaikki tieto on kerätty
yhteen rekisteriin3. Tiedot ovat standardoituja, ajantasaisia, selkeitä ja niiden laadukkuus (virheettömyys)
paranee. Tiedot talletetaan kertaalleen ja kerätään siellä, missä niitä normaalisti käsitellään.

1

Kiinteistöt voivat olla suoraan omistettuja kiinteistöjä tai kiinteistöosakeyhtiöitä. Asuntoosakeyhtiöiden
lisäksi keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt noudattavat asuntoosakeyhtiölakia.
2
Tarkemmin: ks. asOYL 2 luku 2 § 1.
3
Loogisesti yhteen rekisteriin: osa tiedoista voi todellisuudessa sijaita esim. muissa viranomaisrekistereissä,
mutta ne ovat saatavissa asuntoosakerekisteristä.
© Conversatum Oy, 2015.

Ympäristöministeriö

PALVELUKONSEPTI
Sähköinen asuntoosakerekisteri
22.5.2015

Sivu 5/56

Asuntoosakerekisteri parantaa suomalaista rekisterijärjestelmää tarjoamalla sähköiset palvelut alueelle,
joka koskettaa suurta osaa kansalaisista ja jolla on suuri merkitys tarkastellen kansallista varallisuutta.
Prosessien sähköistyminen tehostaa ja helpottaa asuntoosakkeisiin olennaisesti liittyviä prosesseja. Näitä
ovat mm.
●
●
●
●
●
●
●

asuntokauppaan sisältyvät prosessit markkinoinnista luovutukseen,
saantojen kirjaaminen,
osakkeiden säilyttäminen,
panttausten käsittely4,
asuntoosakkeiden käytettävyys vakuutena5,
osakeluettelon ylläpitäminen ja
omistusten selvittäminen.

Myös tietojen toimittaminen, esim. verotietojen ilmoittaminen, suoraviivaistuu ja samalla viranomaisten
tiedonkeruu helpottuu. Asuntoosakerekisterin avulla voidaan mm.
●
●
●
●
●
●
●

tarkistaa helposti asuntoosakkeisiin, asuntoosakeyhtiöihin ja huoneistoihin liittyviä tietoja, kuten
perus, omistaja, hallinta ja panttaustietoja ja rajoituksia,
käyttää sähköistä omistajamerkintää osakekirjan sijaan,
tarkastella ajantasaisesti osakeryhmiä ja niiden omistuksia,
siirtyä sähköisen omistajamerkinnän mahdollistamiin sähköisiin palveluihin (kuten sähköinen
asuntokauppa ja sähköinen panttausmerkintä),
helpottaa viranomaisten tarvitsemien tietojen ilmoittamista,
saada viranomaispäätösten tiedot helpommin,
helpottaa asuntokauppaprosessia ja muita asuntojen saantoihin liittyviä prosesseja.

Yleisesti ottaen tavoitteena on se, että asuntoosakeyhtiöiden ja asuntoosakkeisiin liittyvät tiedot ovat
palveluun osallistuvien eri osapuolten yhteisessä käytössä, ajantasaisia ja laadukkaita
2.3. Looginen toteutustapa
Karkeasti tarkastellen asuntoosakerekisteriin kohdistuu kaksi erilaista tarvetta. Toisaalta on tarve käsitellä
osaketta sähköisesti. Tällöin käsittely kohdistuu aina yhteen osakkeeseen6, joka myydään, ostetaan,
pantataan tms. Toisaalta on tarve saada tiedot kaikista asuntoosakeyhtiöistä, huoneistoista ja osakkeista
kattavasti esim. verotusta ja tietopalveluja varten.
Edellä mainitusta johtuen loogisella tasolla asuntoosakerekisteri koostuu kahdesta osarekisteristä:
asuntoosakkeiden omistajarekisteristä (AsOR) ja asuntoosakkeiden tietorekisteristä (AsTER)7. AsOR
vastaa sähköisestä omistajamerkinnästä ja AsTER vastaa kaikkien tietojen kokoamisesta yhteen. Näiden
kahden osarekisterin saumaton yhteentoimivuus on erittäin tärkeää sekä juridisesti että teknisesti. Eri
osarekisterien on saatava toisiltaan tarvitsemansa tiedot siten, että samoja tietoja ei turhaan ylläpidetä
kahdessa eri paikassa. Rekisterin sisäinen jako osarekistereihin ei myöskään näy tietoja käyttäville, vaan
tietojen haut ja päivitykset rakennetaan rekisteriä käyttävien osapuolten kannalta mielekkäiksi
kokonaisuuksiksi.

4

Mm. kohteen tietojen tarkastelu ja panttauksen julkivarmistus (ks. kohta 4.5).
Omistajan näkökulmasta
6
Tarkemmin sanoen osakeryhmään.
7
Ks. tarkemmat kuvaukset kohdassa 1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet
5
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2.4 Palveluihin liittyvät toimijat ja rekisterin käyttäjät
Asuntoosakerekisterillä on lukuisia eri käyttäjiä, jotka tarvitsevat rekisteriä omaan toimintaansa ja omien
palveluidensa toteuttamiseen. Keskeisimpiä ovat
● asunnon omistaja (ml. asunnon myyjä, ostaja, perinnönjättäjä, perinnönsaaja, lahjan antaja, lahjan
saaja, sijoittaja ja asuntoosakeyhtiön perustanut rakennusliike tai rakennuttaja)
● asuntoosakeyhtiö
● asuntoosakeyhtiön edustaja (usein isännöitsijä8)
● kiinteistönvälittäjä
● rahoituslaitos tai muu vakuusvelkoja (usein pankki9)
● verohallinto.
Tässä dokumentissa kuvataan asuntoosakerekisteriin liittyvät oleellisimmat palvelut, ei pelkästään
rekisterin toimintaa. Sen takia dokumentissa ei käytetä termiä käyttäjä, joka vittaa rekisterin käyttöön, vaan
toimija, joka viittaa palvelukokonaisuuden (palveluprosessin) toteuttamiseen osallistuvaa tahoa. Esimerkiksi
asunnon myyntiin osallistuvat asunnon omistaja (myyjä), ostaja, kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä sekä myyjän
ja ostajan pankki.
Lisäksi on olemassa runsaasti muita toimijoita, joilla on myös kiinnostusta asuntoosakerekisteriin.
Palvelukokonaisuuteen liittyvien toimijoiden välisiä suhteita on havainnollistettu kahden arvoverkostokuvan
avulla:

Kuva 1: Arvoverkosto keskeisimpien toimijoiden kannalta

8

Asuntoosakeyhtiön edustaja on yleensä isännöitsijä. kuitenkin yhtiön hallitus (tai esim. hallituksen
puheenjohtaja) voi toimia myös asuntoosakeyhtiön edustajana.
9
Voi toimia useissa rooleissa, esim. myyjän pankki, ostajan pankki, RSpankki.
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Kuva 2: Arvoverkosto muiden toimijoiden kannalta
Perustajaosakkaan10 tarpeet liittyvät luonnollisesti asuntoosakeyhtiön ja huoneistojen perustamiseen.
Perustajaosakkaan kannalta yhtiön perustamiseen liittyvät viranomaisasioinnin (kaupparekisteri) ja
asuntoosakerekisteriin liittyvien perustamistoimenpiteiden on muodostettava yhteen toimiva kokonaisuus.
Perustajaosakas voi joutua tekemään yhdellä kertaa toimenpiteitä liittyen kaikkiin asuntoosakeyhtiön
huoneistoihin ja omistuksiin.
Asuntoosakeyhtiön hallituksen edustajalle asuntoosakeyhtiörekisteri tarjoaa ajantasaiset tiedot
asuntoosakeyhtiöstä. Myös asuntoosakeyhtiön edustajan on voitava saavuttaa kaikki viranomaisasiointiin
liittyvät palvelut ns. yhden luukun periaatteella.
Asuntoosakeyhtiön käytännön edustaja toimii useimmiten isännöitsijä (tai esimerkiksi hallituksen
puheenjohtaja, jos isännöitsijää ei ole valittu). Ammattimaiset isännöitsijät käyttävät asuntoosakerekisterin
palveluita todennäköisesti isännöintijärjestelmien avulla, mutta osapäiväiset isännöitsijät todennäköisesti
käyttävät rekisteriä sen käyttöliittymien kautta. Isännöitsijät toisaalta tarvitsevat asuntoosakerekisteristä
hoitamiensa yhtiöiden sähköisten omistajamerkintöjen tiedot ja toisaalta ylläpitävät siirtymäkauden ajan
painettujen osakekirjojen osalta omistajatietoja asuntoosakerekisteriin (korvaten aikaisemman
verohallinnon 102lomakkeen). Asuntoosakerekisterissä on käytännössä yhtiön osakerekisteriä vastaavat
tiedot. Isännöitsijä päivittää asuntoosakerekisterin kautta myös kaikkia muita yhtiöön liittyviä tietoja. Myös
isännöitsijäntodistuksen tiedot voidaan välittää asuntoosakerekisterin kautta sähköisesti.
Asunnon omistajalle asuntoosakerekisteri tarjoaa pääsyn hänen omistamiensa kohteiden tietoihin.
Omistaja voi myös päivittää asuntoosakerekisteriin omia tietojaan (esim. yhteystiedot ja huoneistokohtaiset
muutokset, jotka eivät vaadi yhtiön hyväksymistä11) sekä esimerkiksi vuokratun kohteen tietoja.
Yksityishenkilön omistamia kohteita on yleensä yksi tai muutama, mutta sijoittajalla voi olla huomattava
10

Kuvassa 1 “Rakennusliike”.
Tällaisista tiedoista osoitetaan selvästi, että ne ovat osakkaan itse antamia lisätietoja muutoksista, jotka
eivät edellytä ilmoitusta.
11
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määrä eri kohteita, joita hän haluaa seurata. Omistaja voi myös rekisterin avulla osoittaa omistusoikeutensa
ulkopuolisille. Ostaessaan ja myydessään asuntoa asuntoosakerekisteri tarjoaa mahdollisuuden sähköisen
omistajamerkinnän ja panttausmerkintöjen tekemiseen12, jolloin painettuja osakekirjoja ei tarvita eikä
sopijapuolten välttämättä tarvitse hoitaa kauppaa saapumalla toisen osapuolen pankkiin. Tämä koskee
myös muita saantoja kuten esimerkiksi lahjaa tai perintöä.
Omistajan ohella myös muut asunnon hallintaan oikeutetut (esim. leski, puoliso, vuokralainen13) saavat
tietoa asuntoosakeyhtiöstä, hallinnoimastaan huoneistosta ja hallintaoikeudestaan. Erilaiset
palveluntarjoajat (esim. vakuutusyhtiö) voivat käyttää asuntoosakerekisterin tietoja palveluidensa tukena
(esim. kotivakuutuksen tarjouksessa).
Kiinteistönvälittäjä saa kohteen perustiedot asuntoosakerekisteristä, tavoitetilassa myös tilatun
isännöitsijäntodistuksen tiedot sähköisesti14. Välittäjä saa rekisteristä myös tiedot omistajista ja
panttauksista, joiden avulla hän voi valmistella kaupan käytännön järjestelyjä ja lopulta suorittaa
asuntokauppa sähköisen omistajamerkinnän avulla. Rekisteriin avulla voidaan myös saada asuntokaupan
valmisteluun tarvittavat suostumukset ja valtuuutukset sähköisesti. Samoin ilmoitukset verohallintoon ja
isännöitsijälle hoituvat asuntoosakerekisterin avulla.
Pankki (tai muu rahoituslaitos) voi asuntoosakerekisterin avulla hakea kaikki lainoitettavan kohteen ja sen
omistusten tiedot, arvioida rekisterin tietojen avulla kohteen vakuusarvon sekä tehdä panttausmerkinnät
rekisteriin. Lainoitettava kohde voi olla joko huoneisto tai koko asuntoosakeyhtiö. Myös jälkipanttaus
voidaan merkitä asuntoosakerekisteriin.
Viranomaiset (esim. kunta, poliisi, oikeushallinto, Kela, verohallinto, tilastokeskus) saa rekisteristä kattavat
tiedot kaikista asuntoosakeyhtiöistä, niiden tilasta, huoneistoista, omistuksista sekä tapahtuneiden
asuntokauppojen ja muiden saantojen hinnoista. Asuntoosakerekisterin avulla voidaan myös yhdistää
väestötiedot, asuntojen omistus ja asuntoosakeyhtiöiden tiedot toisiinsa. Myös muut tiedontarvitsijat
voivat saada asuntoosakerekisteristä tietoja tietopalvelutoimintojen kautta tietojen käyttötarkoituksen
mukaisesti.
Kokonaan uusi toimija on saannon kirjaaja, joka on rekisterinpitäjän valtuutettu edustaja. Saannon kirjaaja
tarkistaa omistajanvaihdoksen tiedot ja kirjaa uuden omistajan tiedot rekisteriin sähköisenä
omistajamerkintänä. Tehty sähköinen omistajamerkintä nauttii julkista luotettavuutta, jolloin kaikki muut
toimijat voivat luottaa, että rekisteriin liittyvä omistajatieto on oikein eikä omistusoikeutta tarvitse enää
tarkistaa muualta.
Asuntoosakerekisteri mahdollistaa kaikille toimijoille myös erilaisten hälytysten ja viestien saamisen (esim.
viesti isännöitsijälle omistajavaihdoksista sekä tilanteista, joka voi johtaa lunastuslausekkeen mukaiseen
käsittelyyn).

12

Omistaja itse ei voi tehdä merkintöjä, vaan ainoastaan valtuutettu taho.
Tässä vaiheessa ei ole vielä määritelty, mitä kaikkea esim. vuokralainen ja asukas saavat
asuntoosakerekisteristä. Esimerkiksi vuokrasuhde voitaisiin kirjata myös rekisteriin.
14
Tavoitteena on se, että huoneistoon liittyvät perustiedot ovat ajan tasalla asuntoosakerekisterissä ja että
isännöitsijä voi antaa isännöitsijäntodistuksen muuttuvat tiedot tilauksen perusteella sähköisesti, jolloin ne
välittyvät asuntoosakerekisterin kautta tarvitsijoille. Ammattimaisten isännöitsijöiden kohdalla tämä
tarkoittaa sitä, että isännöitsijä päivittää tiedot omaan isännöintijärjestelmäänsä, josta ne välittyvät
rekisteriin.
13
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3 Palvelut
Tässä luvussa kuvataan, miten palvelukokonaisuuden halutaan toimivan: miten käyttäjät käyttävät
palveluita ja miten eri toimijat toimivat palvelujen tuottamiseksi.
Tässä luvussa kuvataan sähköiseen asuntoosakerekisteriin liittyvät keskeiset palvelukokonaisuudet.
Palvelukokonaisuuksissa kuvataan asiakkaan käyttötilanteiden perusteella ne palvelut, joita asiakas näkee,
ei vain asuntoosakerekisterin palveluita. Mikäli palvelut kuvattaisiin vain asuntoosakerekisterin
(tietojärjestelmien) näkökulmasta, on vaarana se, että asiakas saa useita pistemäisiä ratkaisuja käyttöönsä,
jotka eivät muodosta yhdenmukaista ja yhteentoimivaa kokonaisuutta. Tällöin asiakas joutuisi omalla
toiminnallaan integroimaan keskenään hajanaiset palvelut, mikä ei ole tarkoituksenmukaista.
Keskeiset palvelukokonaisuudet koskevat asuntoosakeyhtiön elinkaaren hallintaa, omistusoikeuden
vaihtumista ja vakuuden käsittelyä sekä näihin liittyviä menettelyjä. Edellä mainitut kuvataan omissa
alaluvuissaan; lisäksi viimeisessä alaluvussa kuvataan lyhyesti muita käyttötilanteita (esim. asunnon
vuokraus sekä huoneistokohtaisten muutosten ja viranomaispäätösten rekisteröinti).
Keskeiset palvelukokonaisuudet kuvataan asiakkaan toiminnan, muiden toimijoiden vastuiden ja
asuntoosakerekisterin tarjoamien palveluiden näkökulmista. Asiakkaan toiminnan kuvauksissa esitellään,
mitä kaikkea asiakas tekee palvelukokonaisuuden aikana. Nykytilassa palveluita saatetaan toteuttaa
useissa eri paikoissa, mikä saattaa näkyä esimerkiksi liitteenä olevissa palvelupolukujen ja prosessien
kuvauksissa. Tavoitteena on kuitenkin, että asuntoosakerekisterin yhteyteen voidaan koota
mahdollisimman suuri osa sähköisistä palveluista. Esimerkiksi, jos eri sähköiset palvelut liittyvät
kaupparekisteriin, asuntoosakerekisteriin ja rakennus ja huoneistorekisteriin, voidaan ne kuitenkin koota
asiakkaan saataviksi yhdestä paikasta.
Kuvauksen tarkoituksena on esitellä palveluiden keskeinen sisältö ja periaatteet, ei kuvata toteutuksen
ratkaisuja yksityiskohtaisesti. Tilanteet kuvataan pääsääntöisesti tavallisimman palvelun kulun kannalta
ilman poikkeustilanteita. Kuvaus saattaa sisältää joitakin tavallisimpia poikkeustilanteita, jotka kuvataan
tavallisen palvelun kulun jälkeen.
3.1 Asuntoosakeyhtiön elinkaareen liittyvät palvelut
Asuntoosakeyhtiön perustaminen on eräs oleellisimmista tapahtumista asuntoosakerekisterin kannalta,
koska siinä muodostetaan ensimmäisen kerran asuntoosakeyhtiö ja sen huoneistot, minkä jälkeen
osakeryhmille voidaan merkitä ensimmäiset omistajat. Asuntoosakerekisterin kannalta muutokset yhtiöön
voivat liittyä yhtiöjärjestyksen muutoksiin tai muihin muutoksiin, jotka eivät vaadi yhtiöjärjestyksen muutosta.
3.1.1 Asuntoosakeyhtiön perustaminen
Tässä kuvataan asuntoosakeyhtiön perustaminen palveluna, jonka avulla perustajaosakkaat (asiakkaat)
saavat asuntoosakeyhtiön perustettua. Palvelun alkutilanteessa palvelun perustajaosakkaat suunnittelevat
asuntoosakeyhtiötä ja sitä vastaavan kohteen rakentamista. Palvelun lopputuloksena asuntoosakeyhtiö on
perustettu, kohde on rakennettu, yhtiön hallinto luovutettu ja yhtiö toimii yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Asuntoosakeyhtiön tiedot ovat palveluun osallistuvien eri osapuolten yhteisessä käytössä, ajantasaisia ja
laadukkaita.
Asuntoosakeyhtiön perustaminen on kuvattu tässä luvussa perustajaosakkaiden kannalta tilanteessa, jossa
kyseessä on uusi RSkohde. RSkohteen yhteydessä perustajaosakkaat solmivat RSsopimuksen pankin
kanssa. Palvelun kuvausta ja siihen liittyvää prosessikuvausta voidaan käyttää soveltuvin osin myös muun
tyyppisiin rakentamishankkeisiin. Kuvauksessa keskitytään perustamiseen liittyviin asioihin, asuntokauppa
on kuvattu erikseen kohdassa 3.2
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Asiakkaan toiminta
Asiakas valmistelee asuntoosakeyhtiön perustamisen ja tekee perustamisesta Patentti ja
rekisterihallitukselle15 ilmoituksen hakemuksella, joka sisältää huoneistoselitelmän pakolliset tiedot (ks.
kohta 4.4 huoneistotunnuksen käsittely). Myöhemmin asiakas saa tiedon hyväksytystä hakemuksesta.
Asiakas hakee rakennuslupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja saa tiedon myönnetystä rakennusluvasta.
Rakennusluvan käsittelyn yhteydessä saadaan rakennuksille pysyvät rakennustunnukset ja huoneistojen
huoneistotunnukset. Tämän jälkeen asiakas ilmoittaa huoneistoselitelmän täydentävät tiedot ja uusien
huoneistojen omistuksen perustamissopimuksen mukaisesti asuntoosakerekisteriin (kuvattu tarkemmin
kohdassa 4.4).
Asiakas tekee RSsopimuksen pankin kanssa ja laatii siihen liittyen turvaasiakirjat, asettaa vakuudet ja
toimittaa turvaasiakirjat säilyttäjänä toimivalle RSpankille16 sekä huolehtii RSpankin kanssa
asuntoosakerekisterin merkinnästä, josta käy ilmi että RSsopimus on tehty ja kyseisen RSpankin tiedot.
Tavoitteena on, että jatkossa kaikki keskeisimmät RSkohteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat välitetään
sähköisesti Asrekpalvelun avulla. Huoneistojen myynnin yhteydessä asiakas vastaa myytyjen osakkeiden
luovutusilmoituksen17 sekä myöhemmin RSvakuuden vapautusilmoituksen tekemisestä RSpankille.
Asiakas vastaa myös huoneiston hallinnan ja yhtiön hallinnon luovutuksesta ilmoittamisesta
Asrekpalveluun.
Asiakkaan toiminta on kuvattu lisäksi liitteessä 4 kohdassa As Oy perustaminen palvelupolun avulla.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat Patentti ja rekisterihallitus, kunnan
rakennusvalvonta, Väestörekisterikeskus, RSpankki, ostajan pankki ja ostaja. Näiden vastuut palvelun
tuottamisessa kuvataan tässä luvussa. Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut on kuvattu myös liitteen 5
prosessikaaviossa As Oy perustaminen. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio perustajaosakkaan
ja RSpankin toiminnasta alkaen RSsopimuksesta ja päättyen yhtiön hallinnon luovutukseen:

15

Nykyisin hakemus tehdään maistraateille. Jatkossa käsittely siirtyy Patentti ja rekisterihallitukseen.
Tässä toimijana esitetään RSpankki. Myös aluehallintovirasto voi hoitaa vastaavia tehtäviä. Vakuus voi
olla myös vakuutus, jolloin sen myöntäjä voi olla myös jokin muu kuin pankki.
17
Tässä voisi hyödyntää mahdollisesti myös asuntoosakerekisterin ilmoitusmenettelyä saannoista.
16
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Patentti ja rekisterihallitus (PRH) vastaa asiakkaan asuntoosakeyhtiön perustamista (ml.
huoneistoselitelmä) koskevan hakemuksen käsittelystä ja rekisteröinnistä. PRH vastaa myös siitä, että
asuntoosakeyhtiöiden rekisteritiedot ovat asuntoosakerekisterin käytössä. Asuntoosakerekisterin kannalta
merkittäviä tietoja ovat asuntoosakeyhtiön tunniste (ytunnus) ja rakenteinen huoneistoselitelmä siten, että
jokaisella osakeryhmällä on yksilöivä tunniste.
Rakennusluvan myöntävä kunta vastaa asiakkaan rakennusluvan tai rakennuksen muutosluvan
hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä ja rakennustietojen toimittamisesta
Väestörekisterikeskuksen rakennus ja huoneistorekisteriin. Kunta vastaa myös rakennuksen käyttöönoton
hyväksynnästä.
Väestörekisterikeskus (VRK) vastaa rakennuksen perustietojen hallinnasta rakennusluvan tietojen
perusteella. Asuntoosakerekisterin kannalta merkittäviä tietoja ovat rakennuksen yksilöivä tunnus (pysyvä
rakennustunnus) ja huoneiston yksilöivä tunnus (huoneistotunnus). VRK vastaa myös siitä, että
rakennusten ja huoneistojen rekisteritiedot ovat Asrekpalvelun käytössä.
RSpankki ottaa vastaan turvaasiakirjat perustajaosakkaalta, tarkastaa ne ja hallinnoi niitä koko
RSprosessin ajan. Tarkastuksen jälkeen RSpankki merkitsee, että RSsopimus on tehty (jonka jälkeen
huoneistojen myynti RSmenettelyn mukaan on mahdollista). Pyydettäessä RSpankki toimittaa
RS5todistuksen asunnon ostajan pankille (ks. seuraava kappale). RSpankki vastaa rakentamisvaiheen
vakuuksien vapauttamisesta, mahdollisesti ostajan kirjaamisesta omistajaksi ja turvaasiakirjojen
luovuttamisesta asuntoosakeyhtiölle kohteen valmistuttua. RSpankki saa asuntoosakerekisteristä tiedon
kohteiden myynnistä.
Ostaja tekee ensin varaussopimuksen perustajaosakkaan kanssa ja varsinaisen kauppasopimuksen sen
jälkeen, kun RSkohde on myytävissä. Ostajan pankki saa asuntoosakerekisteristä kohteen tiedot ja
myöntää lainan asunnon ostajalle. Ks. kohta “muuta huomattavaa” jäljempänä.
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija
Asiakas

Palvelu
●
●
●
●
●
●

RSpankki

●
●
●
●

huoneistoselitelmän täydentävien tietojen ilmoittaminen
huoneistojen perustamisasiakirjan mukaisen omistuksen
merkitseminen
turvaasiakirjojen tallentaminen
käyttöönottohyväksynnästä ilmoittaminen
huoneiston hallinnan luovutuksen ilmoittaminen
yhtiön hallinnan luovutuksen ilmoittaminen
RSsopimus tehty merkinnän tekeminen
rakentamisvaiheen vakuuden vapauttamismerkinnän tekeminen
hälytyksen vastaanottaminen huoneiston hallinnan luovutuksesta
ja sitä seuraava omistajan kirjaus (=saannon kirjaus)
hälytyksen vastaanottaminen yhtiön hallinnan luovutuksesta

Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille myös tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta
3.4). Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen esim.
pankkien käyttöön (ks. kohta 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit).
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Muuta huomattavaa
Kun ostaja ostaa RSkohteen ja ostajan pankki myöntää lainan siihen, tekee ostaja panttaussitoumuksen
pankkinsa kanssa. Normaalisti ostajan pankki tekee asuntoosakerekisteriin panttausmerkinnän
asuntokaupan yhteydessä. Tässä tapauksessa kuitenkin ostaja maksaa usein uudiskohteen useassa
erässä käyttäen lainaa ja kohteen omistusoikeus siirtyy vasta viimeisen erän suorituksen (ja muiden kaupan
ehtojen täyttämisen) jälkeen. Tämän takia ostajan pankki pyytää RSpankilta RS5todistusta, jolla ostajan
pankin asema vahvistetaan. Asuntoosakerekisterin vaatimusmäärittelyssä tulee määritellä tarkemmin,
miten RS5pyyntö, todistus ja lopullinen panttausmerkintä tehdään. Todennäköisesti RS5menettely
toteutetaan asuntoosakerekisterissa sähköisenä ja varsinainen panttausmerkintä sen jälkeen, kun
omistusoikeus siirtyy perustajaosakkaalta ostajalle.
3.1.2 Yhtiöjärjestyksen muutokset
Tässä kuvataan yhtiöjärjestyksen muutos palveluna, jonka avulla yhtiön edustaja kuten esimerkiksi
hallituksen jäsen tai isännöitsijä (asiakas) saa yhtiöjärjestyksen muutoksen ilmoitettua ja muutos on
mahdollista panna täytäntöön. Alkutilanteessa yhtiökokouksessa on hyväksytty yhtiöjärjestyksen muutos.
Palvelun lopputuloksena palvelun asiakas on ilmoittanut yhtiöjärjestyksen muutoksesta Kaupparekisteriin ja
muutos on rekisteröity18. Yhtiöjärjestyksen muuttuneet tiedot ovat ajantasaisina eri toimijoiden
hyödynnettävissä.
Palvelu on kuvattu tässä luvussa yhtiön hallituksen jäsenen kannalta tavanomaisessa tilanteessa (kuvaus ei
sisällä poikkeamien käsittelyä).
Asiakkaan toiminta
Asiakas valmistelee yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen ja toimittaa ilmoituksen liitteineen
Patentti ja rekisterihallitukseen ja vastaanottaa ilmoitusta koskevan päätöksen. Tarvittaessa asiakas hakee
rakennuslupaa kunnan rakennusvalvonnasta ja saa tiedon myönnetystä rakennusluvasta. Asiakas ilmoittaa
huoneistoselitelmän täydentävät tiedot asuntoosakerekisteriin, mikäli huoneistoselitelmä muuttuu
(tarkemmin, ks. kohta 4.4. huoneistotunnuksen käsittely).
Mikäli huoneistoselitelmä muuttuu siten, että samassa yhteydessä tapahtuu omistajanvaihdoksia, pitää
omistajamuutokset käsitellä kuten muutkin saannot.
Asiakkaan toiminta on kuvattu lisäksi liitteessä 4 kohdassa Yhtiöjärjestyksen muutos palvelupolun avulla.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat Patentti ja rekisterihallitus, kunnan
rakennusvalvonta, Väestörekisterikeskus ja saannon kirjaaja. Näiden vastuut palvelun tuottamisessa
kuvataan tässä alaluvussa. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio yhtiön edustajan ja
viranomaisten toiminnasta yhtiöjärjestyksen muutokseen liittyen:

18

Rekisteröidään kaupparekisteriin, jonka jälkeen tieto on viivytyksettä käsiteltävissä myös Asrek:ssa.
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Patentti ja rekisterihallitus (PRH) vastaa asuntoosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan
ilmoituksen käsittelystä ja rekisteröinnistä. PRH vastaa myös siitä, että asuntoosakeyhtiöiden rekisteritiedot
ovat Asrekpalvelun käytössä.
Rakennusluvan myöntävä kunta vastaa asiakkaan rakennusluvan tai rakennuksen muutosluvan
hakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä ja rakennustietojen toimittamisesta
Väestörekisterikeskukseen. Kunta vastaa myös mahdollisten uusien rakennettavien tilojen tai muiden
rakennuslupaa vaativien muutosten käyttöönoton hyväksymisestä.
Väestörekisterikeskus (VRK) vastaa rakennuksen perustietojen hallinnasta rakennusluvan tietojen
perusteella. VRK vastaa myös siitä, että rakennusten ja huoneistojen rekisteritiedot ovat Asrekpalvelun
käytössä.
Saannon kirjaaja vastaa saannon selvittämisestä ja omistajatiedon kirjaamisesta asuntoosakerekisteriin
uudelta omistajalta (tai asiakkaalta) saatujen tietojen perusteella (ks. kohta 3.3.2 saannon käsittely).
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija

Palvelu

Asiakas

●

huoneistoselitelmän täydentävien tietojen ilmoittaminen

Saannon kirjaaja

●

huoneiston omistajan rekisteröinti

Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille myös tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta
3.4). Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen esim.
viranomaisten käyttöön (ks. kohta 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit).
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3.1.3 Muut tilanteet
Asuntoosakeyhtiön elinkaareen liittyviä muita mahdollisista käyttötilanteita ovat:
● asuntoosakeyhtiön sulautuminen
● asuntoosakeyhtiön jakautuminen
● asuntoosakeyhtiön purkaminen
● asuntoosakeyhtiön konkurssi19.
Nämä ovat erikoistapauksia, jotka vaikuttavat myös omistajamerkintöihin asuntoosakerekisterissä.
Todennäköisesti mielekkäin ratkaisu on se, että Patentti ja rekisterihallitus huolehtii myös
omistajamerkintöjen tekemisestä yllä kuvatuissa tapauksissa. Konkurssiin liittyvät tiedot PRH saa
tuomioistuimesta.
3.2 Omistusoikeuden vaihtumiseen liittyvät palvelut
Asuntoosakerekisterin yksi keskeinen tehtävä on asunnon omistajamerkinnöistä huolehtiminen. Tällöin
oleellisia palvelukokonaisuuksia ovat kaikki ne, joissa asunnon omistus vaihtuu tai asuntoosake pantataan.
Tyypillisimpiä tilanteita ovat asuntokauppa ja asunnon saaminen perintönä. Asuntokauppa on tässä kuvattu
erikseen myyjän ja ostajan kannalta.
Tässä luvussa keskitytään mainittuihin palvelukokonaisuuksiin. Luvussa 3.3 täsmennetään eräiden
tilanteiden käsittelyä (vakuuden hallinta, saannon kirjaaminen, isännöitsijäntodistus ja valtuutusten hallinta).
3.2.1 Huoneiston myynti
Tässä kuvataan asuntokauppaa palveluna, jonka avulla huoneiston myyjä (asiakas) saa asuntokaupan
tehtyä. Palvelun alkutilanteessa palvelun asiakas aikoo myydä omistamansa huoneiston. Palvelun
lopputuloksena asuntokauppa on tehty ja huoneiston omistus on siirtynyt pätevästi myyjältä ostajalle20.
Huoneiston myyntiä on kuvattu tässä luvussa huoneiston myyjän näkökulmasta tilanteessa, jossa myyjä
solmii toimeksiantosopimuksen kiinteistönvälittäjän kanssa. Mikäli myyjä ei solmi toimeksiantosopimusta
välittäjän kanssa, siirtyvät kiinteistönvälittäjälle kuvatut tehtävät myyjän vastuulle.
Asiakkaan toiminta
Asiakas päättää myydä omistamansa huoneiston ja voi selvittää oman asuntonsa tietoja
asuntoosakerekisteristä sekä hintatietoja saatavilla olevien tietopalvelujen avulla. Asiakas21 tekee
toimeksiantosopimuksen kiinteistönvälittäjän kanssa. Palvelun aikana asiakas huolehtii tarvittavien
suostumusten ja valtuutusten ylläpidosta asuntoosakerekisteriin22 (ks. kohta 3.3.4). Asiakas huolehtii myös
esimerkiksi siitä, että puoliso antaa suostumuksensa asuntokaupalle. Toimeksiantosopimuksen yhteydessä
asiakas voi valtuuttaa välittäjän tarkastelemaan kaikkia huoneiston myynnissä tarvittavia tietoja23. Jos

19

Konkurssiin hakeminen ja konkurssiin asettaminen.
Asuntoosakerekisterissä seurataan toteutuneiden kauppojen lisäksi myös tekeillä olevia kauppoja ja
rekisterissä voi olla tarpeen seurata kaupan tilaa. Eri kirjauksille tulee määrätä aikarajoja, joiden puitteissa
kauppoihin ja saantoihin liittyvät asiat pitää ilmoittaa asuntoosakerekisteriin.
21
Omistajan edunvalvontamääräys ja alaikäisyys käyvät ilmi väestörekisteristä, josta tieto on saatavissa
asuntoosakerekisteriin ja näin osapuolten käytettävissä.
22
Suostumukset ja valtuutukset ylläpidetään itse asiassa asuntoosakerekisterin ulkopuolella. Tällä
tarkoitetaan, että suostumukset ja valtuutukset ylläpidetään viranomaisten osoittamalla menettelyllä siten,
että ne ovat asuntoosakerekisterin käytettävissä.
23
Kiinteistönvälittäjä tarvitsee mm. vakuus ja omistajatiedot, kaikki osaketta ja yhtiötä koskevat tiedot,
viranomaispäätökset, mahdolliset yhtiökokouspöytäkirjat, kunnossapitosuunnitelmat, ptssuunnitelmat ym.
Eli vähintään ne tiedot, mitä isännöitsijäntodistuksesta ilmenee (isännöitsijäntodistus on käsitelty erikseen
kohdassa 3.3.3).
20
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asiakas on käyttänyt myytävää huoneistoa lainan vakuutena, on kiinteistönvälittäjä palvelun aikana
yhteydessä myyjän pankkiin (ks. myyjän vastuut kohdassa 3.3.1 Vakuuden käsittely).
Asiakas saa ostajalta tarjouksen ja mahdollisten käsittelyvaiheiden jälkeen lopuksi hyväksyy sen. Asiakas
allekirjoittaa kauppasopimuksen24 (hyväksyy omistajanvaihdoksen sovituin ehdoin) ja vastaanottaa
sopimuksen mukaisen maksun. Tarvittaessa asiakas ilmoittaa luovutusvoitosta tai tappiosta verohallinnolle.
Asiakkaan toiminta on kuvattu lisäksi liitteessä 4 kohdissa Asunnon myynti palvelupolun avulla.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä, myyjän pankki,
huoneiston ostaja, verohallinto ja saannon kirjaaja. Tavoitetilassa on myös mahdollista, että asuntokaupan
osapuolet käyttävät sähköisen asuntokaupan järjestelmää. Näiden vastuut palvelun tuottamisessa kuvataan
tässä luvussa. Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut on kuvattu myös liitteen 5 prosessikaaviossa
Asuntokauppa myyjän näkökulmasta. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio asuntokaupasta
myyjän näkökulmasta havainnollistamaan joidenkin keskeisten toimijoiden toimintaa:

Kiinteistönvälittäjä vastaa toimeksiantosopimuksen laatimisesta ja allekirjoitetun toimeksiantosopimuksen
vastaanottamisesta sekä tarvittaessa valtuutusten pyytämisestä myyjältä. Kiinteistönvälittäjä vastaa
huoneiston markkinoinnista ja isännöitsijäntodistuksen pyytämisestä isännöitsijältä25. Kiinteistönvälittäjän
vastuulla on lisäksi tarjousneuvotteluista, kaupan valmistelusta ja kaupan toteutumisesta järjestelyistä
huolehtiminen (esim. panttauksen vapautusjärjestelyistä sopiminen, ks. kohta 3.3.1). Kiinteistönvälittäjä
vastaa Asrekpalvelun tiedottamista kaupan tilasta (esim. kauppasopimus solmittu).
Ostaja vastaa ostotarjouksen tekemisestä, kauppasopimuksen hyväksymisestä omasta puolestaan ja
kauppasumman maksamisesta ja muiden kaupan ehtojen toteuttamisesta omasta puolestaan.
Asuntokauppa ostajan näkökulmasta on kuvattu erikseen kohdassa 3.2.2.
Myyjän pankki vastaa panttauksen vapautusjärjestelyistä sopimisesta omasta puolestaan sekä pantin
vapauttamisesta asuntokaupan yhteydessä. Ks. tarkemmin vakuuden käsittely kohdassa 3.3.1.

24

Kauppasopimus voidaan tehdä jatkossa myös sähköisesti.
Tarvittaessa isännöitsijäntodistus voidaan joutua hankkimaan useaan kertaan, jos kohde on myynnissä
kauemmin kuin isännöitsijäntodistus on voimassa.
25
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Asuntoosakeyhtiön edustaja (yleensä isännöitsijä) vastaa isännöitsijäntodistuksen antamisesta (ks.
tarkemmin kohta 3.3.3) ja omistastajanvaihdoksen tiedon vastaanottamisesta. Mikäli asuntoosakeyhtiön
yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmahdollisuus, vastaa isännöitsijä lunastusmahdollisuuden käsittelystä
(kuvattu asuntokaupassa ostajan näkökulmasta kohdassa 3.2.2 ja saannon käsittelyssä kohdassa 3.3.2).
Saannon kirjaaja vastaa omistajanvaihdoksen merkitsemisestä asuntoosakerekisteriin asuntokaupan
yhteydessä. Saannon kirjaaja on kuvattu erilliseksi toimijaksi (rooliksi), mutta käytännössä esimerkiksi
kiinteistönvälittäjä tai pankki voi halutessaan ja täytettyään edellytykset toimia saannon kirjaajana. Jos
kuitenkin yksikään asuntokauppaan muuten osallistuva toimija ei toimi samalla saannon kirjaajana, on
ostajan velvollisuutena huolehtia saannon kirjaamisesta26. Saannon käsittely on kuvattu erikseen luvussa
3.3.2.
Verohallinto vastaa luovutusvoittoilmoituksen käsittelystä.
Tavoitetilassa asiakas voi käyttää asuntokaupassa sähköisen asuntokaupan järjestelmää. Tällöin
asuntokaupan järjestelmä vastaa asuntoosakerekisterin tiedottamisesta kaupasta, kaupan tilasta, eh ja
omistajanvaihdoksesta (toimii saannon kirjaajana).
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija
Kiinteistönvälittäjä

Palvelu
●

kaupan tilan ilmoittaminen

Muut Asrekverkkopalvelun sisältävät palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut on kuvattu luvussa 3.3 (mm.
valtuutusten hallintaan ja isännöitsijäntodistukseen liittyvät palvelut). Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille
myös tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta 3.4). Lisäksi
Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen esim. pankkien
käyttöön (ks. kpl 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit).
3.2.2 Huoneiston ostaminen
Tässä kuvataan asuntokauppaa palveluna, jonka avulla huoneiston ostaja (asiakas) saa asuntokaupan
tehtyä. Palvelun alkutilanteessa palvelun asiakas päättää ostaa huoneiston. Palvelun lopputuloksena
asuntokauppa on tehty, saanto kirjattu ja huoneiston omistus on siirtynyt asiakkaalle tai huoneiston
lunastusaika on alkanu. Palvelu on erikoistapaus saannon käsittely palvelusta (ks. kohta 3.3.2).
Huoneiston ostamista on kuvattu tässä luvussa huoneiston ostajan näkökulmasta tilanteessa, jossa ostaja
ja myyjä käyttävät sähköisen asuntokaupan järjestelmää. Mikäli ostaja ei käytä sähköisen asuntokaupan
järjestelmää tai solmii kiinteistönvälittäjän kanssa toimeksiantosopimuksen, toimii ostaja kuten kuvattu
kohdassa 3.2.1. Palvelu päättyy saannon kirjaamiseen, joka on kuvattu erikseen kohdassa 3.3.2.
Asiakkaan toiminta
Asiakas päättää ostaa huoneiston ja etsii sopivaa huoneistoa, selvittää tarvitsemiaan tietoja ja valitsee
ostettavan huoneiston. Palvelun aikana asiakas on tarvittaessa yhteydessä pankkiinsa saadakseen
asuntolainan (ks. tarkemmin 3.3.1 Vakuuden käsittely).

26

Tällöin palvelun tarjoaa erillinen saannon kirjaaja. Välittäjäkaupoissa välittäjä huolehtii saannon
kirjaamisesta.
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Asiakas tekee ostotarjouksen ja huoneiston myyjä hyväksyy sen (mahdollisesti joidenkin
neuvotteluvaiheiden jälkeen). Asiakas allekirjoittaa kauppasopimuksen, maksaa sovitun hinnan ja
tarvittaessa varainsiirtoveron27. Asiakas myös ilmoittaa varainsiirtoveron maksamisesta
asuntoosakerekisterin kautta verohallintoon, ellei kaupassa ole kiinteistönvälittäjää huolehtimassa asiasta.
Tämän jälkeen asiakas toimii kuten kuvattu kohdassa 3.3.2 Saannon käsittely.
Asiakkaan toiminta on kuvattu lisäksi liitteessä 4 kohdissa Asunnon ostaminen palvelupolun avulla.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat isännöitsijä, ostajan pankki, huoneiston myyjä,
verohallinto ja saannon kirjaaja. Tavoitetilassa on myös mahdollista, että asuntokaupan osapuolet käyttävät
sähköisen asuntokaupan järjestelmää. Näiden vastuut palvelun tuottamisessa kuvataan tässä luvussa. Eri
toimijoiden tehtävät ja vastuut on kuvattu myös liitteen 5 prosessikaaviossa Asuntokauppa ostajan
näkökulmasta. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio asuntokaupasta ostajan näkökulmasta
havainnollistamaan joidenkin keskeisten toimijoiden toimintaa:

Asiakkaan pankki vastaa asuntolainatarjouksen antamisesta28, siihen liittyvästä vakuusarvon arvioimisesta,
laina ja panttaussopimusten tekemisestä, lainan antamisesta asuntokauppaa varten ja panttausmerkinnän
tekemisestä asuntoosakerekisteriin (ks. kohta 3.3.1 Vakuuden käsittely).
Isännöitsijä vastaa isännöitsijäntodistuksen antamisesta (ks. kohta 3.3.3) ja omistastajanvaihdoksen tiedon
vastaanottamisesta. Mikäli asuntoosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastusmahdollisuus, vastaa
isännöitsijä lunastusmahdollisuuden käsittelystä29. Lunastustilanteessa omistajavaihdos merkitään
asuntoosakerekisteriin alustavana ja isännöitsijä tiedottaa lunastukseen oikeutettuja lunastuksen
mahdollisuudesta. Mikäli kukaan ei käytä lunastusta määräajassa30, vahvistetaan ostaja uudeksi omistajaksi
asuntoosakerekisteriin.

27

Nykyään välittäjäkaupassa varainsiirtovero on maksettava välittömästi kaupan yhteydessä. Myös
kohdassa 4.5 kuvatussa menettelyssä ehdotetaan varainsiirtoveron maksamista kaupan yhteydessä. Muihin
tapauksiin voitaisiin harkita edelleen varainsiirtoveron maksulle jonkinlaista maksuaikaa (varainsiirtovero
voisi esim. lähteä verohallinnosta verkkolaskuna varainsiirtoveroilmoituksen tai asuntoosakerekisterissä
syntyvän luovutustiedon perusteella).
28
Vastuulla tarkoitetaan tässä roolia prosessissa. Pankilla ei ole velvollisuutta tehdä lainatarjousta.
29
Edellyttää, että yhteystiedot ovat oikein kaupparekisterissä. Isännöitsijän lisäksi / sijaan ilmoitus
omistajanvaihdoksesta voi mennä myös hallituksen puheenjohtajalle.
30
Tai kaikki lunastukseen oikeutetut ilmoittavat lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä.
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Myyjän vastaa tietojen antamisesta kohteesta (jollei ole kiinteistönvälittäjää) sekä tarjouksen
vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Myyjä vastaa myös osaltaa kauppasopimuksen tekemisestä ja
kaupan ehtojen toteuttamisesta.
Saannon kirjaaja vastaa omistajanvaihdoksen merkitsemisestä asuntoosakerekisteriin asuntokaupan
yhteydessä. Saannon kirjaaja on kuvattu erilliseksi toimijaksi (rooliksi), mutta käytännössä esimerkiksi
kiinteistönvälittäjä tai pankki voi toimia saannon kirjaajana. Jos kuitenkin yksikään asuntokauppaan muuten
osallistuva toimija ei toimi samalla saannon kirjaajana, on ostajan velvollisuutena huolehtia saannon
kirjaamisesta (erillisen saannon kirjaajan avulla). Saannon käsittely on kuvattu erikseen luvussa 3.3.2.
Verohallinto vastaa varainsiirtoveroilmoituksen vastaanottamisesta ja käsittelystä.
Tavoitetilassa asiakas voi käyttää asuntokaupassa sähköisen asuntokaupan järjestelmää. Tällöin
asuntokaupan järjestelmä vastaa asuntoosakerekisterin tiedottamisesta kaupasta ja omistajanvaihdoksesta
(toimii saannon kirjaajana).
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija
Asiakas

Palvelu
●

varainsiirtoveron maksusta ilmoittaminen

Muut Asrekverkkopalvelun sisältävät palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut on kuvattu luvussa 3.3 (mm.
valtuutusten hallintaan ja saannon käsittelyyn liittyvät palvelut). Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille myös
tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta 3.4). Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus
tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen esim. pankkien käyttöön (ks. kohta 5.5
Rajapinnat ja rajapintastandardit).
3.2.3 Perintö
Tässä kuvataan perintöä palveluna, jonka avulla huoneiston perijä (asiakas) saa perimänsä huoneiston
omistukseensa. Alkutilanteessa on syntynyt kuolinpesä. Palvelun lopputuloksena huoneiston omistus siirtyy
perinnön jättäjältä perijän omistukseen.
Perintöpalvelua on kuvattu tässä luvussa perinnönsaajan kannalta. Kuvaus perustuu yksinkertaiseen
perintötilanteeseen, poikkeuksia ja selvittelyyn liittyviä mahdollisia erityisvaiheita ei kuvata. Palvelu päättyy
saannon kirjaamiseen, joka on kuvattu erikseen kohdassa 3.3.2.
Asiakkaan toiminta
Asiakas valitsee saannon selvittäjän, joka voi olla samalla saannon kirjaaja. Kuitenkin on mahdollista, että
selvittäjä ja kirjaaja ovat eri toimijoita. Asiakas osallistuu perunkirjoitukseen ja perinnönjakotilaisuuksiin sekä
allekirjoittaa tarvittavat asiakirjat kuten perukirjan ja perinnönjakosopimuksen. Saannon käsittely on kuvattu
tarkemmin kohdassa 3.3.2 Saannon käsittely. Mikäli perintöön liittyy pesän ulkopuolisten varojen käyttöä,
voi asiakas joutua ilmoittamaan varainsiirtoveron verohallintoon.
Asiakkaan toiminta on kuvattu lisäksi liitteessä 4 kohdassa Perintö palvelupolun avulla.
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Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat Väestörekisterikeskus, saannon selvittäjä (ja
kirjaaja), verohallinto ja isännöitsijä. Näiden vastuut palvelun tuottamisessa kuvataan tässä luvussa. Eri
toimijoiden tehtävät ja vastuut on kuvattu myös liitteen 5 prosessikaaviossa Perintö. Alla on esitetty
yksinkertaistettu prosessikaavio perinnöstä havainnollistamaan kolmen keskeisen toimijan toimintaa:

Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä voidaan saada asuntoosakerekisteriin automaattisesti
tieto siitä, että huoneiston omistaja on kuollut.
Saannon selvittäjän vastuulla on perinnönjättäjän omistusten selvittäminen, perukirjoituksen järjestäminen ja
perinnönjakotilaisuuden järjestäminen sekä virallisen perukirjan ja tiedotuksen perinnönjaosta
ilmoittamisesta verohallintoon. Omistusten selvittämisessä saannon selvittäjä saa tietoja
asuntoosakerekisteristä ja omistuksiin liittyvistä velkaosuuksista isännöitsijältä (ks. kohta 3.3.3
isännöitsijäntodistus).
Mikäli saannon selvittäjä on samalla saannon kirjaaja, hän voi tarvittaessa merkitä kuolinpesän osakkaat
asuntoosakerekisteriin (vapaaehtoinen menettely31) ja perinnönjaon jälkeen merkitsee perinnönsaajan
uudeksi omistajaksi rekisteriin. Mikäli saannon selvittäjä ei ole samalla saannon kirjaaja, pitää merkintöjä
pyytää erikseen saannon kirjaajalta (esim. perinnönsaaja valtuuttaa saannon selvittäjän hoitamaan asian
saannon kirjaajalla).
Verohallinto vastaa perukirjan ja perinnönjakosopimusken sekä varainsiirtoveroilmoituksen
vastaanottamisesta ja käsittelystä.
Isännöitsijä vastaa isännöitsijäntodistuksen antamisesta (ks kohta 3.3.3).
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

31

Voi tulla kyseeseen, jos perukirjan laatimisen ja perinnönjaon välillä on pitkä aika. Vaihtoehtona on pelkkä
kuolinpesän yhteystietojen päivittäminen.
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Palvelu
●
●

kuolinpesän yhteystietojen ilmoittaminen
kuolinpesän osakkaiden rekisteröinti

Muut Asrekverkkopalvelun sisältävät palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut on kuvattu luvussa 3.3 (mm.
isännöitsijäntodistukseen ja saannon käsittelyyn liittyvät palvelut). Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille
myös tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta 3.4). Lisäksi
Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen esim.
viranomaisten käyttöön (ks. kohta 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit).
3.2.4 Muut tilanteet
Omistusoikeuden vaihtumiseen liittyviä muita mahdollisista käyttötilanteita ovat:
● lesken tai testamentin perusteella muun henkilön hallintaoikeus asuntoon
● asuntoosakkeiden vaihtokauppa
● asuntoosakkeen saaminen lahjana
● avioomaisuuden ositus
● syytinki.
3.3 Omistusoikeuden vaihtumiseen ja vakuuden käsittelyyn liittyvät menettelyt
Omistusoikeuden vaihtumisen palvelukokonaisuuksiin liittyy keskeisiä menettelyjä, kuten kohteen
perustietojen tarkasteleminen ja isännöitsijäntodistuksen antaminen. Lisäksi omistusoikeuden vaihtumiseen
liittyy oleellisesti myös asuntoosakkeiden käyttäminen lainan vakuutena, jonka osalta asuntoosakerekisteri
tarjoaa panttausten ns. julkivarmistuksen32.
Tässä luvussa täsmennetään edellisen luvun palvelukokonaisuuksien kuvauksia seuraavien tilanteiden
käsittelyn osalta: vakuuksien hallinta, saannon käsittely, isännöitsijäntodistus ja valtuutuksien hallinta.
3.3.1 Vakuuden käsittely
Tässä kuvataan vakuuden käsittely palveluna, jossa huoneiston omistaja (asiakas), käyttää huoneistoa
lainan vakuutena. Alkutilanteessa asiakas tarvitsee pankilta lainaa, ja haluaa käyttää huoneistoa lainan
vakuutena. Palvelun lopuksi asiakas maksaa lainansa takaisin, jolloin huoneisto ei enää toimi lainan
vakuutena. Palvelun avulla huoneiston panttausmerkinnät ovat Asrekpalvelussa oikein ja luotettavia koko
vakuuden elinkaaren ajan.
Vakuuden käsittelyä on kuvattu asiakkaan kannalta tilanteessa, jossa asiakas ostaa huoneiston ja hakee
asuntolainaa käyttäen huoneistoa lainan vakuutena. Asiakas omistaa huoneiston jonkin aikaa kunnes
lopulta myy ostamansa huoneiston ja maksaa lainan takaisin. Palvelun kuvausta ja siihen liittyviä
prosessikuvauksia voidaan käyttää soveltuvin osin myös muissa samantyyppisissä tilanteissa, esim.
kohteen käyttämisessä lainan vakuutena omistusaikana ja jälkipanttauksessa.
Asiakkaan toiminta
Asiakas haluaa ostaa huoneiston ja valitsee ostettavan huoneiston. Asiakas tarvitsee asuntolainaa, joten
hän tekee lainahakemuksen pankille, vastaanottaa lainatarjouksen ja hyväksyy sen. Asiakas tekee
ostotarjouksen ostettavan huoneiston myyjälle, ja myyjä hyväksyy tarjouksen. Tämän jälkeen asiakas tekee
pankin kanssa laina ja panttaussopimuksen. Asiakas ostaa huoneiston ja nostaa lainan sopimusten
mukaisesti.

32

Mahdollisuus pätevän panttausmerkinnän tekemiseen asuntoosakerekisteriin.
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Asiakas päättää myöhemmin myydä ostamansa huoneiston. Asiakas (tai esim. tämän kiinteistönvälittäjä)
ottaa yhteyttä pankkiin ja sopii pankin kanssa panttauksen vapautusjärjestelyistä. Asiakas myy huoneiston
ja maksaa asuntolainansa takaisin pankille, jolloin huoneisto ei enää ole lainan vakuutena. Palvelun aikana
asiakas voi tarkistaa omistamansa huoneiston panttausmerkinnät Asrekpalvelusta.
Asiakkaan toimintaa on kuvattu lisäksi liitteessä 4 kohdissa Asunnon ostaminen palvelupolun avulla.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat pankki ja kiinteistönvälittäjä. Näiden vastuut
palvelun tuottamisessa kuvataan tässä luvussa. Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut on kuvattu myös osina
liitteen 5 prosessikaavioita Asuntokauppa myyjän näkökulmasta ja Asuntokauppa ostajan näkökulmasta,
sekä liitteessä 4 kohdassa Asunnon myynti palvelupolun avulla. Näiden lisäksi liitteessä 3 kohdassa
Vakuuden käsittely on kuvattu rautalankamallin avulla vakuuden antajan toimintaa. Alla on esitetty kaksi
yksinkertaistettua prosessikaavio vakuuden hallinnasta. Ensimmäisessä esitellään huoneiston omistajan ja
pankin toimintaa kun omistaja ostaa huoneiston, toisessa kun omistaja myy huoneiston:

Pankki vastaa lainahakemuksen vastaanottamisesta ja käsittelystä, huoneiston vakuusarvon arvioinnista, ja
lainatarjouksen tekemisestä huoneiston ostajalle sekä hyväksytyn lainatarjouksen vastaanottamisesta.
Pankki vastaa myös laina ja panttaussopimuksen solmimisesta ja vakuuskohteen perustamisesta pankin
vakuudenhallintajärjestelmään, luoton antamisesta sopimusten mukaisesti ja huoneiston panttausmerkinnän
rekisteröinnistä Asrekpalveluun. Pankki vastaa panttauksen vapautusjärjestelyistä sopimisesta33 ja

33

Aloite tulee kaupan osapuolilta tai välittäjältä (kuvattu vastuu on prosessitekninen vastuu).
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panttausmerkinnän poistamisesta sovitun mukaisesti, sekä pantin vapautuksen rekisteröinnistä
Asrekpalveluun.
Mikäli myyjällä on toimeksiantosopimus kiinteistönvälittäjän kanssa, vastaa välittäjä panttauksen
vapautusjärjestelyistä sopimisesta pankin kanssa.
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta 3.4).
Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen esim.
pankkien käyttöön (ks. kohta 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit) mm. seuraaviin tapahtumiin:
panttausmerkinnän tekeminen, panttausmerkinnän poistaminen, vakuudenhaltijan (ao. pankin nimi)
merkitseminen ja jälkipanttauksen merkitseminen (toissijainen pantinhaltija).
Muuta huomattavaa
Pankit ovat velvollisia arvioimaan vakuusarvoa myös vuosittain. Tähän liittyy tarve saada myös
osakaslainojen tilanteen päivittyminen asuntoosakerekisteriin, esimerkiksi aikaleimalla kerran vuodessa34.
Muut tilanteet
Vakuuden käsittelyyn liittyviä muita mahdollisista käyttötilanteita ovat:
● uuden osakehuoneiston kauppa, jossa käsitellään RS5todistuksia (ks. luvun 3.1.1 viimeinen kohta)
● asuntoosakkeen jälkipanttaus (ks. palvelupolku liitteessä 4).
3.3.2 Saannon käsittely
Tässä kuvataan saantojen käsittelyä palveluna, jossa saannon kirjaaja rekisteröi huoneiston omistuksen
saajan (asiakkaan) huoneiston omistajaksi. Alkutilanteessa huoneiston omistusoikeus muuttuu, esimerkiksi
asuntokaupan tai perinnönjaon yhteydessä. Palvelun lopputuloksena uusi omistaja ja saanto on rekisteröity
järjestelmään ja huoneiston mahdollinen lunastusaika on päättynyt. Huoneiston omistusoikeus on siirtynyt
palvelun asiakkaalle (esim. perijälle tai ostajalle – tai huoneiston lunastajalle). Huoneiston uudella
omistajalla on asuntoosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiset oikeudet. Huoneiston omistajatiedot ovat
Asrekpalvelussa ja ne ovat julkisesti luotettavia ja tietoja tarvitsevien toimijoiden, kuten viranomaisten ja
isännöitsijöiden, käytettävissä.
Saantojen käsittelyä on kuvattu tässä luvussa huoneiston omistusoikeuden saajan kannalta tilanteessa,
jossa huoneistoon liittyy lunastuslauseke. Palvelun kuvausta ja siihen liittyviä prosessikuvauksia voidaan
käyttää soveltuvin osin myös muun tyyppisiin saannon kirjaamisiin.
Asiakkaan toiminta
Huoneiston omistusoikeuden muuttuessa (esim. kun asuntokaupassa kauppasopimus on allekirjoitettu ja
kauppahinta on maksettu) asiakas tekee saannon kirjauspyynnön saannon kirjaajalle. Asiakas huolehtii
siitä, että saannon kirjaamisen edellytykset täyttyvät (esim. varainsiirtovero on maksettu tai perinnönjako
tehty). Asiakas myös huolehtii siitä, että hänellä on tarvittavat valtuutukset ja että hän on myöntänyt eri
toimijoille näiden tarvitsemat valtuutukset (ks. Valtuutusten hallinta kohta 3.3.4).
Asiakas tarkistaa Asrekpalvelun avulla erilaisia saannon käsittelyyn liittyviä tietoja kuten saannon tilan ja
lunastusajan alkamisen ja päättymisen, sekä mahdollisen lunastuksen käsittelyn tilan (esim. lunastusaika

34

On selvitettävä erikseen, voidaanko tämä toteuttaa rekisteriin nopeasti vai vasta jossain myöhemmässä
versiossa.
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meneillään)35. Asiakas saa tiedon, että lunastusaika on päättynyt, eikä lunastusvaatimuksia ole ilmoitettu,
joten huoneiston omistusoikeus on siirtynyt asiakkaalle.
Asiakkaan toiminta on kuvattu lisäksi liitteessä 5 mm. kohdassa Perintö palvelupolun avulla.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat saannon kirjaaja ja asuntoosakeyhtiön edustaja
(yleensä isännöitsijä). Näiden vastuut palvelun tuottamisessa kuvataan tässä luvussa. Eri toimijoiden
tehtävät ja vastuut on kuvattu myös osina liitteen 6 prosessikaavioita Asuntokauppa ostajan näkökulmasta,
Asuntokauppa myyjän näkökulmasta ja Perintö. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio saannon
käsittelystä havainnollistamaan keskeisten toimijoiden toimintaa:

Saannon kirjaajan vastuulla on rekisteröidä saanto Asrekpalveluun saatuaan saannon kirjauspyynnön ja
varmistettuaan, että saannon kirjaamisen edellytykset ovat toteutuneet (esim. perinnönjako on tehty,
huoneiston omistaja on oikeutettu myymään huoneiston, varainsiirtovero on maksettu). Saannon kirjaajana
voi toimia erilaisia valtuutettuja toimijoita. Myös sähköinen kaupankäyntijärjestelmä voi toimia saannon
kirjaajana, mutta tällöin se käsittelee vain automatisoitavissa olevia saantotilanteita. Saannon kirjaajan
toimintaa on kuvattu rautalankamallin avulla liitteessä 3 kohdassa Saannon kirjaaminen.
Isännöitsijä vastaa omistajavaihdoksen tiedon vastaanottamisesta Asrekpalvelusta36. Mikäli huoneisto
kuuluu asuntoosakeyhtiöön, jonka yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, on isännöitsijän vastuulla
ilmoittaa muille osakkaille lunastusmahdollisuudesta. Isännöitsijä ilmoittaa mahdolliset lunastusvaatimukset
Asrekpalveluun ja merkitsee huoneiston tilan Asrekpalveluun, esim. lunastusriita vireillä, lunastushinta
maksettu tai lunastusaika päättynyt. Isännöitsijä vastaa myös ostajan tiedottamisesta siitä, toteutuuko

35

Asuntoosakerekisterissa on tavoitetilassa vähintään tieto siitä, onko yhtiössä lunastuslauseketta vai ei.
Lunastuslausekkeen tiedot ja sen käsittelyajat voidaan täsmentää rekisteriin. Jos muuta ei ole tiedossa,
asuntoosakerekisteri voi olettaa, että lunastusaika on korkeintaan kaksi kuukautta.
36
Prosessikaavioon on merkitty omistajavaihdoksen tiedon vastaanottaminen ja varmistaminen. Tässä on
lähdetty siitä, että asrek saisi varmistuksen siitä, että sähköisesti lähetetty tieto on tullut perille. Jos asrek ei
saa määräajassa kuittausta, lähetetään tieto uudelleen kirjeitse. Toinen vaihtoehto on se, että asrek:ssa on
jo muutenkin tieto siitä, mitkä isännöitsijät ottavat vastaan tietoja sähköisesti. Esimerkiksi sähköistä
rajapintapalvelua käyttävien isännöitsijöiden voidaan katsoa vastaanottavan omistajavaihdokset sähköisesti.
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lunastus37. Mahdollisen lunastajan pitää pyytää omistusoikeuden merkintää rekisteriin saannon kirjaajalta.
Isännöitsijän toimintaa lunastusvaatimusten ilmoittamiseen ja huoneiston tilaan liittyen on kuvattu
rautalankamallin avulla liitteessä 3 kohdassa Huoneiston tiedot.
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija

Palvelu

Saannon kirjaaja

●
●

huoneiston omistajan rekisteröinti38
hälytyksen lähettäminen saannon kirjaamisesta valituille
henkilöille

Isännöitsijä

●

hälytys saannosta (ml. tieto liittyykö huoneistoon
lunastuslauseke)
lunastusvaatimusten ilmoittaminen
lunastusajan tilan ilmoittaminen

●
●

Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille myös tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta
3.4). Palvelukokonaisuuteen liittyvät Valtuutusten hallintaan kuuluvat Asrekverkkopalvelun palvelut, jotka
on kuvattu kohdassa 3.3.4. Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen
ja päivittämiseen esim. pankkien käyttöön (ks. kohta 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit).
Muut tilanteet
Saannon käsittelyyn liittyviä muita mahdollisista käyttötilanteita ja poikkeuksia ovat:
● asuntoon liittyy myyntirajoitus tai osakassopimus
● asuntoon liittyy turvaamistoimenpide
● vakuustakavarikko ja ulosotto.
3.3.3 Isännöitsijäntodistus
Tässä luvussa kuvataan isännöitsijäntodistuksen antaminen palveluna, jossa isännöitsijäntodistuksen
pyytäjä (asiakas) saa voimassaolevan isännöitsijäntodistuksen. Alkutilanteessa tietyllä asiakkaalla on tarve
saada tietyn huoneiston isännöitsijäntodistuksen tiedot, esim. asuntokaupan yhteydessä. Palvelun
lopputuloksena isännöitsijäntodistus on sen voimassaoloajan mukaisesti kaikkien sellaisten toimijoiden
käytettävissä, joilla on oikeus sen käyttöön.
Palvelu on kuvattu palvelun asiakkaan, isännöitsijäntodistuksen pyytäjän, kannalta tilanteessa, jossa
asiakas on oikeutettu (tai saanut valtuutuksen) pyytämään isännöitsijäntodistusta.

37

Tähän kohtaan on saatu kommentteja, joiden mukaan ostajan tulee olla aktiivinen ja tiedustella
lunastuksen tilannetta. Prosessivastuiden kannalta isännöitsijällä on kuitenkin vastuu tiedottamisesta
riippumatta siitä, kumpi osapuoli on aktiivinen. Koska palvelussa pyritään mahdollisimman pitkälle
sähköiseen käsittelyyn, ei ole mielekästä, että ostajan tulisi tiedustella asiaa erikseen isännöitsijältä.
Isännöitsijän vaihtoehtoina on merkitä asrek:iin lunastus alkavaksi, tieto siitä ettei kukaan käytä lunastusta
tai olla tekemättä mitään, jolloin lunastus raukeaa lunastusajan päätyttyä. Joka tapauksessa näin voidaan
saada tieto asrek:n kautta lunastuksen käsittelyn tilan muutoksesta ostajalle.
38
Tarkempi toiminnallisuus määritellään vaatimusmäärittelyssä. Voi sisältää esim. saantokirjan
tallettamisen, omistajavaihdoksen päivän tallettamisen ja luovutushinnan tallettamisen.
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Asiakkaan toiminta
Asiakas tarvitsee isännöitsijäntodistusta, ja huolehtii siitä, että hänellä on oikeus pyytää
isännöitsijäntodistusta (ks. kohta 3.3.4 Valtuutusten hallinta). Asiakas tilaa isännöitsijältä
isännöitsijäntodistuksen, maksaa siitä aiheutuneet kustannukset ja saa lopulta isännöitsijäntodituksen
käyttöönsä.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuvat keskeiset toimijat ovat asuntoosakeyhtiön edustaja (yleensä isännöitsijä)
ja huoneiston omistaja. Näiden vastuut palvelun tuottamisessa kuvataan tässä luvussa. Eri toimijoiden
tehtävät ja vastuut on kuvattu myös osina liitteen 6 prosessikaavioita Asuntokauppa ostajan näkökulmasta,
Asuntokauppa myyjän näkökulmasta ja Perintö. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio
isännöitsijäntodistuksesta havainnollistamaan isännöitsijän ja todistuksen pyytäjän toimintaa:

Isännöitsijän vastuulla on varmistaa, että asiakkaalla on oikeus saada kyseisen huoneiston
isännöitsijäntodistus. Isännöitsijä vastaa isännöitsijäntodistuksen muuttuvien tietojen39 ja todistuksen
voimassaoloajan ilmoittamisesta Asrekpalveluun sähköisenä isännöitsijäntodistuksena. Isännöitsijä vastaa
asiakkaan tiedottamisesta siitä, että sähköisen isännöitsijäntodistuksen tiedot ovat saatavissa40.
Isännöitsijän toimintaa on kuvattu liitteessä 3 kohdassa Isännöitsijäntodistus rautalankamallin avulla.
Huoneiston omistaja vastaa valtuutusten hallinnasta siten, että hänen valitsemillaan henkilöillä tai toimijoilla
on valtuus isännöitsijäntodistuksen pyytämiseen ja tarkasteluun.
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija
Isännöitsijä

Palvelu
●
●
●

sähköinen isännöitsijäntodistus lomake (ks. kohta sähköisen
isännöitsijäntodistuksen periaatteista jäljempänä)
sähköisen isännöitsijäntodistuksen tallettaminen Asrekpalveluun
(ml. voimassaoloaika)
hälytyksen lähettäminen sähköisen isännöitsijäntodistuksen
saatavuudesta todistuksen pyytäjälle

39

Tässä on oletettu, että asuntoosakeyhtiöön, huoneistoon ja omistajaan liittyvät tiedot ovat jo Asrek:ssa
saatavissa.
40
Käytännössä isännöitsijän ei tarvitse tiedottaa asiakasta, jos isännöitsijäntodistus välitetään sähköisesti
asuntoosakerekisterin kautta. Tällöin rekisteri voi antaa asiakkaalle hälytyksen saatavilla olevasta
todistuksesta.
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Palvelukokonaisuuteen liittyvät valtuutusten hallintaan kuuluvat Asrekverkkopalvelun palvelut, jotka on
kuvattu kohdassa 3.3.4. Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille myös tietopalvelun tietojen hakemista ja
tarkastelua varten (ks. kohta 3.4). Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen
saamiseen ja päivittämiseen esim. isännöitsijöiden käyttöön (ks. kohta 5.5 Rajapinnat ja
rajapintastandardit).
Sähköisen isännöitsijäntodistuksen periaatteista
Isännöitsijäntodistus voidaan antaa perinteisesti paperilla, mutta asuntoosakerekisterin tavoitteena on
mahdollistaa mahdollisimman sähköinen työnkulku. Isännöitsijäntodistuksen tarvitsija löytää isännöitsijän
tiedot asuntoosakerekisteristä ja tilaa tältä isännöitsijäntodistuksen41 ja suorittaa siihen liittyvät maksut
isännöitsijälle.
Ammattimaisen isännöitsijän tapauksessa isännöitsijä laatii isännöitsijäntodistuksen
isännöintijärjestelmässä ja tiedot välittyvät sähköisesti asuntoosakerekisteriin tilaajan saataville42.
Todistukseen liittyy voimassaoloaika, jonka se on voimassa.
Eiammattimaisen isännöitsijän tapauksessa asuntoosakerekisteri tarjoaa käyttöliittymätoiminnallisuuden
(lomake), jonka avulla isännöitsijäntodistuksen muuttuvat voidaan syöttää43. Asuntoosakeyhtiöön ja
asuntoon liittyvät perustiedot saadaan rekisteristä, joten isännöitsijän ei tarvitse syöttää niitä enää
uudelleen.
Muut tilanteet
Isännöitsijäntodistuksen laajuus voi vaihdella käyttötarkoituksen mukaan.
3.3.4 Valtuutusten hallinta
Tässä luvussa kuvataan valtuutusten hallinta palveluna, jossa huoneiston omistaja (asiakas) ylläpitää
myöntämiään valtuutuksia. Alkutilanteessa huoneiston omistajalla on tarve antaa toiselle henkilölle tai
toimijalle erilaisia valtuutuksia, esim. valtuuttaa potentiaalisen ostajan näkemään huoneiston omistajatiedot
44
tai välittäjän myymään asunnon puolestaan45. Palvelun lopputuloksena asiakkaan, huoneiston omistajan,
valitsemat toimijat tai henkilöt ovat oikeutettuja tekemään asiakkaan valitsemia toimintoja Asrekpalvelussa.
Valtuutusten hallinta on kuvattu valtuutuksen antajan, huoneiston omistajan kannalta.
Asiakkaan toiminta
Asiakas päättää myöntää uuden valtuutuksen tietylle henkilölle tai toimijalle, mahdollisesti saatuaan
pyynnön valtuutuksen antamiseen. Asiakas näkee kaikki myöntämänsä valtuutukset Asrekpalvelussa ja
ilmoittaa uuden valtuutuksen46. Asiakas ilmoittaa henkilön tai toimijan, jolle haluaa myöntää valtuutuksen,
sekä millaisia toimintoja hän valtuuttaa kyseisen henkilön tai toimijan tekemään. Asiakas voi esim.
valtuuttaa puolisonsa myymään pariskunnan yhteisessä omistuksessa olevan huoneiston (antaa
suostumuksen) tai tietyn kiinteistönvälittäjän tarkastelemaan omistamansa huoneiston vakuustietoja.
Asiakas ilmoittaa onko valtuutus toistaiseksi voimassaoleva vai voimassa tietyllä aikavälillä. Myönnettyään
41

Esim. rekisterissä on linkki isännöitsijäntoimiston sivulle, josta asiakas tilaa verkkoostoksena
isännöitsijäntodistuksen. Vaihtoehtoisesti asiakas tilaa todistuksen puhelimitse.
42
Tämä edellyttää, että isännöitsijäntodistukselle on laadittu sähköinen malli.
43
Ja mahdolliset liitteet ladata rekisteriin.
44
Tämä riippuu siitä, millaiseksi rekisterin tietojen julkisuus säädetään. Nykyisin osakeluettelot ovat julkisia,
mutta sähköisestä rekisteristä tiedot voidaan hakea helposti, jolloin tietojen luovutuksen periaatteissa
joudutaan ottamaan kantaa, jatketaanko osakeluetteloiden julkisuutta myös rekisterin osalta.
45
Toinen mahdollinen valtuutus: omistaja valtuuttaa toisen puolestaan yhtiökokoukseen.
46
Toteutus perustuu todennäköisesti kansallisen palveluarkkitehtuurin rooli ja valtuutusratkaisuun eikä ole
Asrek:n oma toiminto. Käyttäjän kannalta toiminnot voivat kuitenkin näkyä ikään kuin Asrek:n osana.
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valtuutuksen, asiakas tiedottaa valtuutuksen saajaa asiasta, mikäli tarpeen. Asiakas voi lisäksi halutessaan
muokata tai poistaa aiemmin myöntämiään valtuutuksia.
Asiakkaan toimintaa on kuvattu lisäksi liitteessä 3 kohdassa Valtuutusten hallinta rautalankamallin avulla.
Asiakkaan toimintaa näkyy myös liitteessä 4 palvelupolussa Asunnon myynti ja liitteessä 5
prosessikaaviossa Asuntokauppa myyjän näkökulmasta.
Toimijat, rooli ja vastuu
Palvelun tuottamiseen osallistuva keskeinen toimija on valtuutuksen pyytäjä, joka voi olla mm. huoneiston
omistaja tai kiinteistönvälittäjä (ks. kohta täsmennyksiä valtuutuksiin jäljempänä). Valtuutuksen pyytäjän
vastuut palvelun tuottamisessa kuvataan tässä alaluvussa. Alla on esitetty yksinkertaistettu prosessikaavio
valtuutusten hallinnasta havainnollistamaan huoneiston omistajan ja valtuutuksen pyytäjän toimintaa:

Valtuutuksen pyytäjä vastaa siitä, että hän tiedottaa huoneiston omistajaa valtuutustarpeestaan.
Valtuutuksen tarvitsija vastaa myös siitä, että hän tarkistaa saamiensa valtuutusten tilan.
Asuntoosakerekisterin tarjoamat palvelut toimijoiden käyttöön
Asrekverkkopalvelu sisältää seuraavat toiminnot:
Näissä Asrek:n tarjoamien palveluiden kuvauksissa keskitytään palveluihin, joissa päivitetään tietoja. Haku ja
katselutoiminnallisuutta ei kuvata erikseen. Myöskään muissa (viitatuissa) kappaleissa kuvattuja palveluja ei toisteta
taulukoissa. Kuvaus kattaa vain verkkopalvelut, ei rajapintapalveluita (ks. luku 5).

Toimija
Asiakas

Valtuutuksen pyytäjä

Palvelu
●
●

valtuutusten ylläpito (lisääminen, muuttaminen, poistaminen) (ml.
valtuutusten voimassaoloajan määrittäminen)
myönnettyjen valtuutusten tarkastelu

●

saatujen valtuutusten tarkasteleminen

Asrekverkkopalvelu tarjoaa toimijoille myös tietopalvelun tietojen hakemista ja tarkastelua varten (ks. kohta
3.4). Lisäksi Asrekpalvelukokonaisuus tarjoaa rajapintapalveluja tietojen saamiseen ja päivittämiseen (ks.
kohta 5.5 Rajapinnat ja rajapintastandardit).
Täsmennyksiä valtuutuksiin
Kaikkiin tietotarpeisiin ei tarvita valtuutusta, jos toimijalla on tietojensaantioikeus lainsäädännön nojalla
–esimerkiksi pankin tiedonsaantioikeus luotonmyöntämisessä.
Myös kiinteistönvälittäjän kohdalla tulee arvioida erikseen, riittääkö välittäjän antama tieto siitä, että asiakas
on antanut toimeksiannon välittäjälle. Tällöin erillistä valtuutusta ei enää tarvittaisi, koska välittäjällä
katsottaisiin olevan jo toimeksiantosopimuksen perusteella riittävä tietojen käyttötarkoitus.
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3.4 Muut palvelut
Edellä kuvattujen palveluiden lisäksi sähköinen asuntoosakerekisteri tarjoaa muitakin palveluita asiakkaan
käyttöön. Esimerkkejä muista palveluista, sekä asiakkaan toimintaa palvelukokonaisuuden aikana ja
palveluun liittyvien toimijoiden vastuita on kuvattu palvelupolkujen (liite 4), prosessikaavioiden (liite 5) ja/tai
rautalankamallien (liite 3) avulla. Näitä ovat mm.
● asunnon vuokraaminen
● huoneistokohtaisten muutostöiden rekisteröinti
● viranomaispäätöksen rekisteröinti.
Yksi tärkeä asuntoosakerekisteriin liittyvä palvelu on tietopalvelu. Tietopalvelun avulla tiedontarvitsija saa
käyttöönsä kyseiseen käyttötarkoitukseen liittyvät rekisteritiedot. Tietojen tarvitsijana voi olla esim.
julkishallinnon organisaatio, yksityinen yritys, kansalainen tai tutkija. Tietopalvelun tietojen jakelu toteutetaan
todennäköisesti tietopalvelualalla toimivien kaupallisten toimijoiden avulla. 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.
Lisäksi muita mahdollisia käyttötilanteita ovat mm.
● as oy osakesarjojen muutos (as oy ennen 1.3.1926)
● huoneiston huoneluku muuttuu
● huoneiston käyttötarkoitus muuttuu
● yhtiön hallinnossa oleva huoneisto siirretään osakkaan hallintaan
● osakashallinnassa oleva huoneisto siirretään asuntoosakeyhtiön hallintaan
● osakkeen (huoneiston) poistaminen
● option käsittely
● ostaja tekee ostotoimeksiannon välittäjän kanssa
● omistaja haluaa siirtää osakkeen sähköiseksi
● kiinteistöveroon liittyvien tietojen ilmoittaminen (isännöitsijä)
● pääomatulon ilmoittaminen (vuokranantaja)
● huoneiston haltuunotto
● viranomaisen käyttökielto
● rakennuksen suojelupäätös
● sijoittaja myy koko as oy:n osakkeet kerralla
● rakentajan kohde vaihtuu (käytetään samaa as oy)
● turvakielto
● asukas ilmoittaa sellaisia huoneistoon tehtyjä korjauksia ja muutoksia, joiden tekemisestä ei ole
velvollisuutta ilmoittaa taloyhtiölle.
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4. Täsmennyksiä toimintamalliin ja kehittämissuunnitelmaan
Tässä luvussa esitetään tiettyjä täsmennyksiä ja ratkaisuehdotuksia asuntoosakerekisterin
toimintamallin selvitykseen.
4.1 Asuntoosakerekisterin hanke
Asuntoosakerekisterin hanke sisältää asuntoosakerekisterin toiminnan suunnitteluun, säädösmuutoksiin,
tietotekniseen kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyviä tehtäviä sekä muiden kehittämisprojektien
koordinointiin ja hankekokonaisuuden hallinnan tehtäviä.

Kuva 3. Hankkeen ajoitus (perustuu hankesuunnitelman luonnokseen 4/2015).
Hankkeessa on sekä kehitettävä asuntoosakerekisterin omat tietojärjestelmät että koordinoitava muiden
osapuolten järjestelmien kehittämistä. Keskeisimmät muut kehittämiskohteet ovat:
● verohallinnon valmisohjelmistohanke
● kaupparekisterin kehittäminen
● kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen
● pankkien tietojärjestelmät
● isännöitsijöiden järjestelmät
● kiinteistönvälittäjien järjestelmät.
Asuntoosakerekisterin kahden osarekisterin ja koordinoitavien ulkopuolisten järjestelmien kehittäminen on
ajateltu tapahtuvan kahden pääversion avulla: ensimmäisessä versiossa kehitetään välttämättömät
toiminnallisuudet ja rajapinnat, joiden avulla yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa voidaan
saavuttaa, ja toisessa versiossa kehitetään muu keskeinen toiminnallisuus. Hankesuunnitelma on kuvattu
tarkemmin liitteessä 2.
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4.2 Sähköinen asuntokauppa
Sähköisen asuntoosakerekisterin toimintamallin selvityksessä lähdettiin siitä, että rekisterin toteutukseen
kuuluvat molemmat osarekisterit ja niihin liittyvien palvelujen toteutus sekä tietoteknisinä rajapintapalveluina
että valittuina käyttöliittymätoimintoina. Sähköisen asuntokaupan järjestelmät ja tietopalvelujen järjestelmät
rajattiin pois ajatellen, että yksityisen sektorin toimijat toteuttavat ne markkinaehtoisesti.
Palvelukonseptin kuvaamisen yhteydessä on kuitenkin tullut esille, että sähköisen asuntokaupan
järjestelmän toteuttamiseen ei välttämättä löydy riittävästi halukkaita toimijoita. Kyseessä ei ole minkä
tahansa verkkokaupan toteutus, vaan sähköisen asuntokaupan järjestelmän ylläpitäjälle kohdistuvat
saannon kirjaajan vaatimukset ja velvoitteet. Kiinnostusta voi olla yksinkertaisempiin portaaleihin, joissa
järjestelmä ei tee sähköistä asuntokauppaa samalla tapaa kuin esim. pörssiosakkeiden kohdalla. Tällöin
järjestelmä vain kokoaa kaupan osapuolet ja kaupan ehdot portaalin avulla, mutta varsinaisen saannon
kirjaamisen tekee siihen auktorisoitu henkilö erikseen. Tällaista portaalia ei kuitenkaan voida pitää
varsinaisena sähköisen asuntokaupan järjestelmänä, jossa osapuolet tunnistetaan ja omistajamerkintä
tehdään järjestelmän toimesta, kun kaupan ehdot ovat toteutuneet.
Mikäli sähköisen asuntokaupan järjestelmien tarjoajia ei löydy, pitää harkita uudelleen, pitäisikö sähköisen
asuntokaupan järjestelmä toteuttaa viranomaisten toimesta. Asiaa käsitelleen ryhmän alustava kanta on se,
että sähköisen asuntokaupan järjestelmän toteutusvastuu jää viranomaiselle ja että tähän tulee varautua
hankesuunnitelmassa. Samassa yhteydessä on myös syytä tarkastella, voitaisiinko sähköinen
asuntokauppa toteuttaa yhdessä sähköisen kiinteistönvaihdannan kanssa47.
Ennen mahdollista päätöstä viranomaisten toteuttamasta sähköisen asuntokaupan järjestelmästä on
selvitettävä tarkemmin yksityisen sektorin halukkuus toteuttaa järjestelmä tekemällä kysely alan toimijoille ja
tietotekniikan palveluyhtiöille.
4.3 Asuntoosakerekisterin perustaminen ja sähköisiin merkintöihin siirtyminen
Asuntoosakerekisteriin tulee muodostaa mahdollisimman pian tiedot kaikista Suomen
asuntoosakeyhtiöistä, huoneistoista, osakeryhmistä ja asuntojen omistuksista sekä mielellään myös
panttauksista. Rekisterin perustaminen vaatii kolmea asiaa:
● rekisterin lähtötietojen muodostaminen
● rekisterin tietojen tarkistus ja mahdolliset korjaukset
● rakenteellisten huoneistoselitelmien ja omistajatietojen vahvistaminen.
Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen voidaan aloittaa siirtyminen sähköisiin omistaja ja
panttausmerkintöihin.
4.3.1 Rekisterin perustaminen muiden lähteiden avulla
Asrek:n lähtötilanne on muodostettavissa olemassa olevien tietovarantojen avulla:
● Kaupparekisteri: asuntoosakeyhtiöiden perustiedot, yhtiön edustajien tiedot
● Rakennus ja huoneistorekisteri: kiinteistö, rakennus ja huoneistotiedot
● Verohallinnon ASVAjärjestelmä: asuntoosakeyhtiöt, yhtiön edustaja, huoneistot ja omistajat sekä
omistusten muutoshistoria.
Näiden rekisterien avulla voidaan muodostaa viranomaisilla olevien tietojen mukainen ensimmäinen versio
Asrek:iin. Ensimmäinen tehtävä on selvittää, miten edellä mainitut tiedot ovat yhdistettävissä koneellisesti.
47

Tämä edellyttää kuitenkin sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämistä mm. ostajan ja myyjän
panttioikeuden saamiseksi jatkuvasti ajantasaiseksi sekä oikeusturvan kehittämistä silloin, kun kesken
kauppaprosessin tapahtuu purku tai muu poikkeustilanne (esimerkiksi konsurssi tai ulosmittaus). Lisäksi
voitaisiin jättää myös mahdolliseksi se, että myöhemmin sallitaan myös yksityisen sektorin tarjoamat
palvelut sähköiseen asuntokauppaan.
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Mikäli tässä vaiheessa löydetään poikkeamia tai epäselvyyksiä eri rekisterien kesken, on tarkasteltava,
miten tiedot saadaan eheiksi eri rekisterien kesken – tämä voi vaatia jossain määrin manuaalista rekisterien
tietojen korjaamista. On huomattava, että jos esim. 1% huoneistoista vaatii manuaalista tarkistamista,
tarkoittaa tämä 10 000 huoneiston tietojen läpikäymistä.
Edellä mainittujen rekisterien lisäksi apuna voidaan käyttää pankkien vakuushallinnasta saatavia tietoja:
noin 80% asuntoosakkeista on pankeissa lainan vakuutena48. Lisäksi tässä voidaan käyttää valittujen
laajimmin käytössä olevista isännöintijärjestelmistä tiedot ammattiisännöitsijöiltä. Toisaalta isännöitsijöiltä
saatavat tiedot pitäisi olla jo verohallinnon tiedossa vuodenvaihteen tilanteen osalta.
Vaikka rekisterin tietosisältöä aletaan muodostaa jo varhaisessa vaiheessa, on lopullinen rekisterin
tietosisällön perustaminen tehtävä vasta, kun ollaan lähempänä käyttöönottoa. Alkuvaiheessa voidaan
aloittaa jo huoneistoselitelmien tietojen rakenteellistaminen ja omistajatietojen alustava muodostaminen
verohallinnon ja muiden rekistereiden avulla. Koska omistajatiedot muuttuvat jatkuvasti, pitää omistajatiedot
ja panttausmerkinnät muodostaa lopullisesti vasta käyttöönottovaiheessa.
4.3.2 Tietojen tarkastaminen ja vahvistaminen
Huoneistoselitelmän rakenteellistaminen
Edellä kuvatulla tavalla muodostetun rekisterin lähtötiedot tulee tarkistuttaa myös asuntoosakeyhtiöissä.
Lähtötietojen perusteella muodostetaan rakenteellisen huoneistoselitelmän ehdotus asuntoosakeyhtiön
hallitukselle, joka voi vahvistaa ehdotuksen tai vaatia siihen muutoksia. Kyse on samasta kuin tavoitetilan
toimintamallissa uusien yhtiöiden kohdalla huoneistotietojen ilmoittamisessa (ks. kohta 4.4). Ainoa ero on
siinä, että rakenteellinen yhtiöjärjestys muodostetaan kaupparekisteriin automaattisesti muiden rekisterien
tietojen avulla sen sijaan, että yhtiön perustaja olisi ilmoittanut sen itse.
Huoneistoselitelmien vahvistaminen on syytä toteuttaa jo rekisterien kehittämisen aikana, koska rakenteisia
huoneistoselitelmiä tarvitaan ennen kuin käyttöönotto voi kunnolla alkaa. Tässä yhteydessä on
todennäköisesti muutettava säädöksiä siten, että huoneistoselitelmä erotetaan yhtiöjärjestyksen
tekstiosuudesta. Säädös olisi hyvä laatia niin, että muutos ei vaadi esimerkiksi yhtiökokousta.
Helpoimmillaan yhtiö voisi ilmoittaa, että uusi rakenteellinen yhtiöjärjestys vastaa sisällöltään aikaisempaa
tekstimuotoista kuvausta ja korvaa sen.
Huoneistoselitelmien rakenteellistamisen jälkeen (tai sen yhteydessä) pitää muodostettu huoneistotunniste
saada käyttöön isännöitsijöiden ja pankkien käyttämiin järjestelmiin, jotta tiedot voidaan jatkossa tuoda
automaattisesti näistä järjestelmistä niiden osakkeiden osalta, jotka ovat vielä painettuina osakekirjoina.
Tähän pitää laatia omat menettelyt, miten huoneistotunnisteet saadaan kaupparekisteristä (Asrek:sta49)
mainittuihin järjestelmiin ja miten tiedon eheys eri järjestelmien kesken testataan.
Omistajatiedot
Kun edellinen vaihe on valmis, voidaan omistaja ja vakuustiedot päivittää Asrek:iin – sen tietorekisteriin
AsTER:iin. Tietoja ei kuitenkaan voida sellaisenaan käyttää sähköiseen omistajarekisteriin AsOR:iin, vaan
niitä käytetään tarkistukseen siinä vaiheessa kun yksittäinen osakeryhmä muutetaan sähköiseksi
omistajamerkinnäksi.
Omistajatiedot saadaan koneellisesti AsTER:iin niiltä isännöitsijöiltä, jotka käyttävät laajimmin käytössä
olevia isännöintijärjestelmiä (ja niiden uusimpia versioita tai Asrek:iin tarkoitettuja lisäosia), mikä vastaa
todennäköisesti 4070% kaikista huoneistoista. Periaatteessa tiedot ovat perustettavissa verohallinnon
tietojen perusteella, mutta isännöitsijöiden järjestelmät ovat AsTER:n kannalta tietojen ns. master
48

Vakuudenhallintajärjestelmät eivät voi toimia omistajatiedon ensisijaisena lähteenä mutta niistä saataisiin
panttausmerkinnät rekisteriin.
49
Kaupparekisteri vastaa huoneistotunnisteen antamisesta. Tietojen ylläpitäminen muihin järjestelmiin
tapahtuu kuitenkin todennäköisesti Asrek:n kautta.
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järjestelmiä, joissa tiedot ensisijaisesti ylläpidetään. Tällöin omistajatiedot kannattaa tuoda isännöitsijöiden
järjestelmistä ja tarkistaa ne verohallinnon tietoja vasten. Muiden kuin ammattimaisen isännöinnnin piirissä
olevien asuntoosakeyhtiöiden edustajille tulee tarjota käyttöliittymä, jolla omistajatiedot voidaan päivittää
ajan tasalle AsTER:iin. Tällöin asuntoosakeyhtiön edustaja näkee verohallinnon tietojen avulla
muodostetun omistajatilanteen ja tekee siihen tarkittavat muutosehdotukset.
Sekä koneellisesti siirrettyjen että käyttöliittymästä ilmoitettujen tietojen yhteydessä kannattaa kerätä
omistuksen alkamisaika (tai tieto, että omistus on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen), jotta omistustieto
voidaan verrata verohallinnon tietoihin. Lisäksi voidaan tehdä vertailu pankeilta saataviin vakuustietoihin50.
Näin voidaan varmistua siitä, että tiedot vastaavat mahdollisimman hyvin tosiasiallista tilannetta.
Omistajatiedot saadaan siis asuntoosakeyhtiöiden edustajilta (koneellisesti tai käyttöliittymän kautta
ilmoituksina). Mainittu menettely pitää testata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa joillain valituilla
piloteilla. Mikäli nähdään tarpeelliseksi, voidaan vielä vaatia yhtiön edustajia vahvistamaan ilmoitetut tiedot
(esim. hallituksen puheenjohtaja vahvistaa isännöitsijän antamat tiedot). Tiedot on myös hyvä antaa
omistajien itsensä katsottaviksi (mahdollisuus reagoida virheisiin tai puutteisiin). Tässä voidaan käyttää
esim. tietojen lisäämistä veroehdotukselle tai käyttöliittymätoimintoa, joka on käytettävissä esimerkiksi
kansallisen palvelunäkymän kautta.
On huomattava, että edellä mainitut omistajatiedot koskevat Asrek:n AsTERtietorekisteriä, johon kootaan
osakeluetteloita vastaava omistustilanne. Asunnon omistajilla on mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa
asuntoosakerekisteristä. Sen sijaan julkista luotettavuutta nauttivaan Asrek:n omistajarekisteriin AsOR:iin
omistajatiedot viedään saannon kirjauksina, ei koskaan suoraan osakeluettelosta. Painettujen osakekirjojen
muuttaminen sähköisiksi omistajamerkinnöiksi (ns. dematerialisointi) tapahtuu myös saannon kirjauksen
mukaisena prosessina.
4.3.3 Siirtyminen sähköisiin omistaja ja panttausmerkintöihin
Siirtyminen sähköiseen omistajamerkintään voidaan aloittaa uusien yhtiöiden osalta välittömästi Asrek:n
tultua käyttöön. Tällöin sähköinen omistajamerkintä voidaan määrätä säädöksin pakolliseksi.
Vanhojen huoneistojen siirtyminen sähköiseen omistajamerkintään on helpointa tehdä saantojen
yhteydessä, koska tällöin joudutaan muutenkin selvittämään saanto. Mikäli voidaan varmistua sähköisen
omistajamerkinnän kulujen kohtuullisuudesta, voitaneen säädöksellä määrätä, että kaikki uudet saannot on
tehtävä sähköisinä omistajamerkintöinä jonkin lyhyen siirtymäajan jälkeen. Saantojen lisäksi
osakkeenomistaja voisi omatoimisesti vaatia osakekirjan muuttamista sähköiseksi omistajamerkinnäksi.
Muita harkittavia menettelyitä ovat esimerkiksi pantinhaltijalle tai yhtiön hallitukselle oikeus vaatia
osakekirjojen siirtämistä sähköiseksi omistajamerkinnäksi.
Säädöksissä tulisi tehdä siirtyminen sähköiseen merkintään mahdollisimman helpoksi. Esimerkiksi olisi
hyvä, ettei sähköinen omistajamerkintä vaadi erillistä yhtiökokouksen hyväksymistä (tai ainakaan
yksimielistä hyväksymistä).
4.4 Huoneistotunnuksen käsittely rakenteellisessa huoneistoselitelmässä
Nykyään huoneistoselitelmä on osana asuntoosakeyhtiön yhtiöjärjestystä siten, että huoneistoselitelmän
tiedot ovat tekstimuodossa. Huoneistoselitelmä ei ole ns. rakenteellisessa muodossa, jossa kukin huoneisto
olisi erikseen tunnistettuna elementtinä ja koneellisesti hallittavissa. Kaupparekisterin lisäksi huoneiston
tietoja on nykyään Väestörekisterikeskuksen ylläpitämässä rakennus ja huoneistorekisterissä (RHR), joka
toimii väestötietojärjestelmän (VTJ) yhteydessä. Kaupparekisterin ja RHR:n huoneistotietoja ei voida
nykyään yhdistää toisiinsa koneellisesti.

50

Ks. kohta 4.3.1, panttausmerkinnät saadaan pankkien vakuudenhallintajärjestelmistä.
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Kaupparekisterissä lähtökohtana on huoneistoselitelmä, joka kuvaa kaikki osakashallinnassa olevat tilat.
RHR:ssä lähtökohtana ovat ne huoneistot, jotka voivat olla jonkun osoitteena. Tällöin ns. tavalliset
asuinhuoneistot on kuvattu molemmissa rekistereissä, mutta esimerkiksi osakkeella hallittava autopaikka
pihalla vain kaupparekisterissä. Yhtiön hallinnassa olevia huoneistoja tai tiloja ei ole yksilöity tarkasti
kaupparekisterissä, mutta RHR:ssä on esim. yhtiön hallinnassa olevien asuin ja liiketilojen tiedot.
Tässä kappaleessa esitellään ehdotus huoneistoselitelmän muuttamisesta rakenteelliseen muotoon siten,
että eri rekisterien tiedot voidaan yhdistäminen toisiinsa. Tämä lisää tietojen saatavuutta ja käytettävyyttä
sekä parantaa rekisterien eheyttä. Kuvaus on alustava ja tarkoitus on kuvata käsitteet ja looginen toiminta.
Kuvauksessa kuvataan osa tehtävistä tapahtuvan kaupparekisterissä ja osa asuntoosakerekisterissä,
mutta toteutustapa voidaan valita toisin vaatimusmäärittelyssä.
Ehdotettu huoneistoselitelmä sisältää kaksi osiota: pakollisten tietojen ja täydentävien tietojen osiot. Tämän
lisäksi huoneistoselitelmän huoneistoilla on kaupparekisterissä tila, joka kuvastaa sitä, onko huoneisto
suunnitteilla vai valmis.
Huoneistoselitelmän rakenteelliset tiedot:

● Osakehuoneistoille pakolliset tiedot (kaupparekisteri)
○ Osakeryhmän numero
○ Osakkeiden numerot
○
○

Rakennus (selväkielinen tunnus, esim. “A”)
Huoneisto (selväkielinen tunnus, esim. “A1”)
Käyttötarkoitus

○
○ Pintaala
○ Huoneistotyyppi (huoneiden lukumäärä, esim. 5h+k+s)
● Täydentävät tiedot (Asrek)
○

○

Huoneiston tila
■ suunnitteilla (oletus)
■ valmis
Pysyvä rakennustunnus (RHR:n mukainen)
Huoneiston tunnus (RHR:ssä käytetty selväkielinen tunnus, esim. “A1”)

○
○ Hallintatapa
■ osakkeilla hallittava
■ yhtiön hallinnassa oleva tila

● Automaattisesti hallitut tiedot
○ Huoneiston yksilöintitunnus (kaupparekisterin antama)
○ Osakkeiden määrä
○ RHRhuoneistotunnus (RHR:ssä ja VTJ:ssä käytetty tunniste)
Lisäksi voidaan tallettaa huoneistotiedon perustamisajankohta, viimeisin muutosajankohta jne. loki ja
historiatietoja.
Asuntoosakeyhtiön perustamisvaiheessa51 asuntoosakeyhtiön edustaja ilmoittaa suunnitteilla olevat
huoneistot kaupparekisteriin tehtävän hakemuksen yhteydessä ja antaa huoneistoselitelmän pakolliset
tiedot. Myös huoneistojen käyttötarkoitus luokitellaan, jotta myöhemmin järjestelmä voi päätellä pitäisikö
huoneiston tietojen olla RHR:ssä, sillä RHR:ssä on vain tietyntyyppisten huoneistojen tiedot. Esimerkiksi

51

Tämä kuvaus on kirjoitettu siten, että oletusarvoisesti asuntoosakeyhtiö perustetaan ensin ja vasta sen
jälkeen haetaan rakennuslupa. Mikään ei estä perustajaa toimimasta toisessa järjestyksessä – pääasia on
se, että asuntoosakkeet ovat merkittävissä Asrek:ssa vasta sen jälkeen, kun kaupparekisteriin ilmoitetut
huoneistotiedot on täydennetty kuvatulla tavalla.
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kaupparekisterissä voi olla oma osakeryhmä autopaikalle, jota ei ole RHR:ssä. Tässä vaiheessa huoneiston
tilaksi merkitään automaattisesti ”suunnitteilla”.
Kun huoneistoilla on rakennuslupa, asuntoosakeyhtiön edustaja on velvoitettu ilmoittamaan
huoneistoselitelmän täydentävät tiedot asuntoosakerekisteriin52 niiden huoneistojen osalta, jotka talletetaan
RHR:ään (asuinhuoneistot ja liiketilat, ei autopaikat tms.). Huoneisto, joka on RHR:ssä, mutta jota vastaan
ei ole olemassa osakkeita, ilmoitetaan yhtiön hallinnoimaksi tilaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että
edustaja ilmoittaa kullekin huoneistolle sitä vastaavan reaalimaailman huoneiston RHR:sta saatavien
tietojen avulla. Näin varmistetaan eri rekisterien tietojen kytkentä toisiinsa. Ilmoittamista varten tehdään
esim. asuntoosakerekisteriin käyttöliittymä, jolla kaupparekisterin ja RHR:n tietojen vastaavuus voidaan
määritellä. Ensin käyttäjä ilmoittaa, mikä kaupparekisteriin määritelty rakennus vastaa mitäkin RHR:n
rakennusta. Tämän jälkeen järjestelmä tekee ehdotuksen kaupparekisterin osakeryhmien ja RHR:n
huoneistojen kytkemiseksi toisiinsa käyttäen selväkielisiä huoneistojen tunnuksia. Kun
asuntoosakeyhtiöiden perustajat ohjeistetaan antamaan sama tunnus kaupparekisteriin ja rakennusluvan
yhteydessä, pystytään valtaosa huoneistoista kytkemään automaattisesti toisiinsa. Lopuksi käyttäjä
tarkistaa ehdotukset ja tekee tarvittavat muutokset ja täydennykset.
Kun huoneistoselitelmän pakolliset ja täydentävät osiot on täytetty, käyttöliittymän järjestelmä voi tarkistaa:
● ovatko kaikki käyttötarkoitukseltaan asuin ja liiketilat kytketty RHR:ään
● onko RHR:ssä asuntoosakeyhtiön rakennuksiin kuuluvia huoneistoja, joita ei ole kytketty
kaupparekisteriin.
Mikäli tarkistuksen yhteydessä käyttöliittymä havaitsee virheitä, asuntoosakeyhtiön edustajalle näytetään
selvitys puutteista. Jos puutteita ei korjata, ei ilmoitusta voi vahvistaa, vaan annetut tiedot jäävät
keskeneräisinä odottamaan täydentämistä. Mikäli tarkistuksessa ei havaita virheitä, käyttöliittymä voi todeta
tietojen olevan kunnossa, ilmoitus vahvistetaan ja huoneistot voidaan muuttaa ”valmis”tilaan. Tämän
jälkeen asuntoosakerekisterissä kunkin huoneiston (osakeryhmän) omistaja on merkittävissä
perustamissopimuksen mukaisesti53. Ennen tätä merkintää asuntoja ei voi myydä eikä pantata, eli jokaisen
asuntoosakeyhtiön on huolehdittava siitä, että täydentävät tiedot –osio on täytetty.
Tietyt tiedot muodostetaan automaattisesti tai saadaan RHR:sta. Esim. osakkeiden määrä voidaan laskea
osakeryhmän osakenumeroiden perusteella. RHRhuoneistotunnus talletetaan käyttäjän ilmoituksen
perusteella.
Täydentävien tietojen antaminen voidaan määritellä asuntoosakeyhtiön hallituksen vastuulle, jolloin niiden
antamista ei tarvitse käsitellä yhtiökokouksessa54.
Muutostilanteet55

● Uusi huoneisto (esim. tehdään ullakkohuoneisto): sama menettely kuin yllä. Tällöin olemassa olevat
●

huoneistot säilyvät “valmis”tilassa ja vain uudet huoneistot merkitään “suunnitteilla”tilaan.
Muutetaan tila yhtiön hallinnasta osakashallintaan: tehdään kaupparekisteriilmoitus, jossa annetaan
kaupparekisterin pakolliset tiedot, ja sen hyväksymisen jälkeen ilmoitetaan muutos täydentäviin
tietoihin

52

Tällöin on huolehdittava, että käyttäjälle muodostuu mielekäs käyttöliittymä sekä kaupparekisteriin
tehtäviin ilmoituksiin että Asrek:n täydentäviin ilmoituksiin.
53
Joko perustamissopimuksen mukaisten osakkaiden tiedot saadaan kaupparekisteristä tai yhtiö
velvoitetaan kirjaamaan perustamissopimuksen mukaiset osakkaat ensimmäisiksi osakkaiksi (ja esim.
lataamaan skannatun perustamissopimuksen liitteeksi) ja vahvistamaan ilmoituksella, että kyseessä ovat
alkuperäiset perustamissopimuksen mukaiset osakkaat. Kaikki perustamissopimuksen jälkeiset muutokset
tulee tehdä sähköisinä omistajamerkintöinä asuntoosakerekisteriin.
54
Täydentävä tieto, ei siis voi koskaan olla tieto, joka tulisi merkitä yhtiöjärjestyksen, koska yhtiöjärjestyksen
muutoksesta päätetää aina yhtiökokouksessa.
55
Huoneistoselitelmän muutokset vaativat yhtiöjärjestyksen muutoksen (käsitellään yhtiökokouksessa).
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● Muutetaan huoneisto osakashallinnasta yhtiön hallintaan: tehdään kaupparekisteriilmoitus ja
●

●

●

muutetaan hallintatieto (vrt. edellinen)
Huoneistojen yhdistämisessä tehdään kaupparekisteriilmoitus, minkä jälkeen tähän yhteen
kaupparekisterin huoneistoon merkitään kuuluvaksi useampi RHR:n huoneistoa. Vaihtoehtoisesti
yhtiön on ilmoitettava vastaava muutos myös RHR:lle56 ja sen jälkeen on ilmoitettava kaupparekisterin
ja RHR:n tietojen vastaavuus.
Huoneiston jako kahdeksi tai useammaksi: kaupparekisteriilmoitus ja vastaava muutos RHR:ään
(paitsi jos kaupparekisterin huoneistoa vastaa jo entuudestaan useampi RHR:n huoneisto, joihin
jakaudutaan)
Poistetaan huoneisto: yleensä muuttaminen yhtiön hallintaan riittää  jos halutaan poistaa kokonaan,
pitänee myös poistaa huoneisto myös RHR:stä

Eihallitujen muutostilanteiden havaitsemiseksi voidaan toteuttaa säännöllisin ajoin suoritettavia
automaattitarkistuksia eri rekisterien kesken. Jos näissä havaitaan muutoksia vain toisessa rekisterissä,
voidaan as oy:n edustajalle lähettää kehotus saattaa eri rekisterien tiedot toistensa tasalle.
4.5 Automatisoitu omistajavaihdoksen käsittely
Tässä kuvataan eräs tapa toteuttaa automatisoitu omistajanvaihdoksen käsittely tietyin reunaehdoin. Tämä
ei poista mahdollisuutta tehdä asuntokauppaa samaan tapaan kuin tähänkin asti ja sen jälkeen kirjauttaa
omistajanvaihdos saannon kirjaajalla (joka voi olla esim. ostajan pankki, jos se tarjoaa saannon
kirjaamispalveluita).
Nykyisellään asuntokauppa tehdään useimmiten siten, että kaupan osapuolet ja välittäjä saapuvat ostajan
pankkiin suorittamaan kaupan. Myyjän pankki on lähettänyt asuntoosakekirjan ostajan pankkiin.
Tilaisuudessa vaihdetaan kauppasumma, omistusoikeus ja pantti myyjän pankilta ostajan pankille sekä
maksetaan kiinteistönvälittäjän palkkio ja varainsiirtovero. Kun tavoitteena on mahdollistaa sähköinen
asuntokauppa, on voitava luotettavasti hallita kaikki edellä kuvatut asiat automatisoidusti. Tällöin on voitava
80/20säännön mukaisesti hoitaa ainakin ns. helpot saannot sähköisellä menettelytavalla. Seuraavassa
kuvataan ratkaisuehdotus ensin rajoitettuun tapaukseen, jossa
● kaupan osapuolet on tunnistettavissa eikä tilanteeseen liity kuolinpesää tai perintöä, joka vaatisi
selvitystä
● mahdolliset suostumukset ovat kunnossa tai niitä ei tarvita
● kauppa tehdään ehdollisena siten, että kauppa astuu voimaan, kun kauppasumma on maksettu
● kauppasumma maksetaan kerralla
● ennen kauppaa vain myyjän pankilla on panttioikeus asuntoosakkeisiin ja kaupan jälkeen vain ostajan
pankilla.
Ratkaisuehdotus perustuu vakioituun ehdolliseen kauppaan, joka tehdään kaksivaiheisella menettelyllä.
Ensimmäisessä vaiheessa omistajanvaihdoksen ja panttioikeuden perustamisen sekä veron määräytymisen
oleelliset tiedot ilmoitetaan järjestelmään (tulkitaan kauppasopimuksesta57 ja panttausehdoista). Myös muita
tietoja kauppaan liittyvien osapuolten tietoja voidaan ilmoittaa (esim. kiinteistönvälittäjän palkkio). Eri toimijat
(ostaja, myyjä, näiden pankit ja välittäjä) vahvistavat omat “vaatimuksensa”, esim.
● myyjä luovuttaa asuntoosakkeen omistuksen, kun saa kauppasumman
● ostaja antaa kauppasumman, kun saa asuntoosakkeen omistuksen
● myyjän pankki vapauttaa pantin, kun saa suorituksen jäljellä olevalle saatavalleen

56

Määriteltävä erikseen, miten muutos tehdään. Vaihtoehtona on rakennusvalvonnan kautta tehtävä
ilmoitus tai jokin uusi tapa ilmoittaa muutokset RHR:ään. Joka tapauksessa on suunniteltava prosessi, jossa
RHR:n tiedot voidaan saattaa todellista tilannetta vastaavaksi.
57
Säädösvalmistelussa on otettava kantaa, vaaditaanko tässä automatisoidussa omistajanvaihdoksessa
jokin kauppasopimusta vastaava dokumentti vai sallitaanko esim. suullinen kauppa. On huomattava, että
kyseessä on vain asuntokaupan erikoistapaus ja osapuolilla on aina mahdollisuus hoitaa
omistajanvaihdoksensa saannon kirjaajan avulla.
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ostajan pankki antaa lainasumman asunnon ostamista varten, jos saa pantin
verohallinto haluaa varainsiirtoveron (tai selvityksen siitä vapautumiseksi)
välittäjä haluaa välityspalkkion.

Kun kaikki ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä ehdot, voidaan todeta että kauppa on alustettu tilassa58. Tämän
jälkeen kohteeseen voida tehdä muita toimenpiteitä toistaiseksi, ts. asuntoosaketta ei voida myydä tai
luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä siihen voida perustaa uusia panttioikeuksia.
Ensimmäisessä vaiheessa kerätään kaikki kaupan suorittamiseen tarvittavat tiedot: kohteen tunniste,
myyjän ja ostajan tiedot, kauppahinta, pankkisiirroissa käytettävät pankkitilit jne.
Seuraavassa vaiheessa ostaja lähtee toteuttamaan kaupan ehtoja. Esimerkiksi ostaja huolehtii, että hänen
pankkitilillään on hänen omarahoitusosuutensa nostettavissa, ja ostaja pyytää pankkiaan käynnistämään
alustetun kaupan mukaisen kauppamenettelyn. Pyyntö voi välittyä järjestelmän kautta. Ostajan pankki
siirtää alustetun kaupan tietojen perusteella vaaditut summat vastaanottajien (myyjän pankki, verottaja)
tileille59 ja ilmoittaa asrekjärjestelmälle tehneensä siirrot. Kun myyjän pankki saa maksusuorituksen,
ilmoittaa se asrek:lle, että kauppasumma on saapunut. Tällöin asrek voi automaattisesti vapauttaa myyjän
pankin pantin, merkitä ostajan uudeksi omistajaksi ja ostajan pankin pantinhaltijaksi. Kauppa merkitään
toteutunut tilaan.
Edellä mainittu voi vaatia esim. selvitystilien käyttöä, jossa suoritus tulee ensin myyjän pankin tilille ja josta
myyjän pankki tilittää alustetun kaupan ehtojen mukaiset summat lainanhoitoon, välittäjälle ja myyjälle.
Kaupan alustuksessa myyjä on valtuuttanut pankkinsa toimimaan näin. Siirtojen seuraamiseksi voidaan
tilisiirrot varustaa viitteellä tai viestillä, jossa on tarvittavat avaintiedot, joilla tilisiirto voidaan tunnistaa
asuntokaupan maksuksi ja kytkeä se asrek:n vastaavaan alustettuun kauppaan.
Menettely tarjoaa vaihtoehdon vaatimuksen reaaliaikaisesta kauppasumman maksamisesta ja samalla
mahdollistaa useiden maksujen kytkemisen samaan kauppatapahtumaan. Toteutus kannattaa pitää
avoimena siten, että samaan “nippuun” voidaan kytkeä useampiakin suorituksia kuten esimerkiksi asunnon
velkaosuuden maksaminen kaupan yhteydessä. Omistusoikeuden ja panttien siirtymisen edellytyksenä
voitaneen pitää sitä, että kauppasumman suoritus on saapunut myyjän pankkiin. Muiden samalla kertaa
tehtyjen maksujen saapumisilmoituksilla ei ole merkitystä omistusoikeuden ja panttausmerkinnän
pätevyyden kannalta.
Edellä mainittu panttausmerkintä asrek:ssa on ns. julkivarmistus. Pankki voi edelleen edellyttää
asiakkaaltaan erillisen panttaussitoumuksen tekemistä (sähköisesti tai paperilla).
Mikäli myytävään kohteeseen kohdistuu muitakin panttauksia, pitää ne joko vapauttaa ennen kaupan
alustamista tai niiden vapauttaminen pitää kytkeä samaan kaupan alustukseen ja kaupan toteuttamiseen.
Tällöin esim. myyjä sitoutuu siihen, että myyjän pankki voi suorittaa muut myyjän sitoumukset saadusta
kauppasummasta. Kaikkien mahdollisten muiden panttausten ehdot ja niihin liittyvät pantin vapauttamisen
ehdot myyjän ja myyjän pankin välillä pitää selvittää ennen kuin kauppa saadaan alustettua.
Mikäli asuntokauppaan liittyy useita maksueriä, voidaan joutua tekemään maksueriä vastaavia
panttausmerkintöjä myyjän ja ostajan välillä alustettu ja toteutunut tilojen välissä. Tällöin on huolehdittava
eri panttioikeuksien järjestyksen ylläpitämisestä (Asrek:in on tarjottava palvelu panttausmerkintöjen
järjestelyyn ja kirjaamiseen suoritusten toteuduttua).
Menettelyyn pitää määritellä myös poikkeus ja peruuntumistilanteiden käsittely. Esim. jos myyjän pankki ei
vahvista muutaman päivän kuluessa kauppasumman saapumista vaikka ostajan pankki on ilmoittanut

58

Myyjän ei tarvitse nähdä esim. ostajan ja ostajan pankin välisiä asioita eikä ostajan vastaavasti myyjän ja
myyjän pankin tai välittäjän asioita.
59
On selvitettävä tarkemmin siirtojen vastaanottaminen sekä voidaanko esimerkiksi verkkolaskuja tai
tulevaisuudessa mahdollisesti käytössä olevaa maksujen jakamista ("split payment") hyödyntää.
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lähettäneensä suorituksen, käynnistyy hälytys ensin pankkien kesken ja tarvittaessa rekisterinpitäjä ryhtyy
myös selvittämään tilannetta. Mikäli ostaja ei kykene suorittamaan kauppasummaa, kannattaa vakioitu
ehdollisen kaupan mekanismi laatia sellaiseksi, että kauppa ja siihen liittyvät sitoumukset raukeavat tietyn
ajan kuluessa.
Mahdolliset kuolinpesät ja perinnöt voivat edellyttää, että valtuutetun saannon kirjaajan on ensin
tarkistettava osapuolten oikeus kauppaan ennen kuin kauppa voidaan merkitä alustettu tilaan.
RSkohteeseen liittyvät RS5pyyntö ja RS5todistus tulee myös ratkaista panttausta vastaavalla tavalla
sähköisesti. Tällöin asrek:ssa pitää voida hallita RS5tietoja samaan tapaan kuin panttausmerkintöjä (ks.
luvun 3.1.1 viimeinen kohta).

5. Asuntoosakerekisterin arkkitehtuuri
5.1. Palvelun ympäristö
Sähköinen asuntoosakerekisteri palvelulla (Asrek) on sidoksia muihin palveluihin ja järjestelmiin. Alla on
kuvattu keskeisimmät sidokset karkealla tasolla. Sidosten väliset rajapinnat kuvataan jäljempänä tarkemmin
luvussa rajapinnat ja rajapintastandardit.

Kuva x: Sähköinen asuntoosakerekisteri palvelun sidokset muihin järjestelmiin ja palveluihin
Järjestelmät ja palvelut, niiden vastuut sekä riippuvuudet ja vaatimukset on kuvattu tarkemmin seuraavassa
taulukossa.
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Sähköinen asuntoosakerekisteri (Asrek)
Asrek (sähköinen asuntoosakerekisteri). Koostuu kahdesta osasta AsOR ja AsTER.
AsOR (asuntoosakkeiden omistajarekisteri). Sähköisen asuntoosakerekisterin osarekisteri, jossa
hallitaan sähköisiä omistajamerkintöjä. Asuntoosakerekisterin mahdollistama sähköinen
asuntoosakkeiden kaupankäynti liittyy läheisesti omistajarekisteriin (AsOR).
AsTER (asuntoosakkeiden tietorekisterin). Sähköisen asuntoosakerekisterin osarekisteri, jossa kootaan
kaikkien asuntoosakeyhtiöiden ja asuntoosakkeiden tiedot riippumatta siitä, pidetäänkö osakkeita
painettuina osakekirjoina vai sähköisinä omistajamerkintöinä.
Maksujärjestelmä
Maksujärjestelmä vastaa tilisiirtolain mukaisten maksujen välityksestä (esim. kauppahinta,
varainsiirtovero).
Asrek käyttää maksujärjestelmää maksamispalvelujen tarjoamiseksi osana palveluketjuaan.
Maksujärjestelmä edellyttää Asrekilta maksujärjestelmän toimintaan sopeutumista. Maksujärjestelmää
kehitetään Suomen Pankin ja pankkien toimesta ASREKhankkeen ulkopuolella. Maksujärjestelmässä
käytetään tiettyjä standardeja, joiden käyttöä se voi edellyttää ASREK:ilta.
Maksujärjestelmä välittää varainsiirtoveron Verohallintoon, josta ASVA järjestelmä saa tiedon maksusta.
ASREK:in yhteydessä on esitetty toiveita yhtenäisen maksujärjestelmän kehittämisestä nykyistä
reaaliaikaisemmaksi eri pankkien välillä.
Vakuudenhallintajärjestelmä
Vakuudenhallintajärjestelmässä ylläpidetään vakuuksia, jotka lainan ottaja on asettanut rahoittajan riskien
turvaamiseksi.
Asrek saa vakuudenhallintajärjestelmästä panttauskirjauksen ja sen tyypin (panttausmerkintä, ao. pankki)
sekä mahdollisesti (RSpankin järjestelmästä) tiedon RSsopimuksen olemassaolosta.
Vakuudenhallintajärjestelmä saa Asrek palvelusta vakuutena olevan tai vakuudeksi asetettavan kohteen
(kiinteistö, yhtiö, huoneisto) tiedot ml. yhtiön taloudelliset tiedot ja lainaosuudet sekä tehdyt ja tulossa
olevat korjaukset.
Vakuudenhallintajärjestelmä saa ASREK:ilta myös tiedon kaikista ao. pankille pantatuista
asuntoosakkeista. Asrek edellyttää vakuudenhallintajärjestelmältä oikeutta panttausta koskevan
rekisterimerkinnän tekemiseen. Panttausmerkinnässä on yksilöitävä myös vakuudenhaltija.
Vakuudenhallintajärjestelmä edellyttää Asrek palvelulta perustietojen sekä omistajaja panttaustietojen
tarkastelua ja muutosten tekemistä samassa näkymässä, monipuolisten hakujen toteuttamista,
automaattista ilmoitusta/hälytystä yhtiön tai huoneiston tietojen muuttuessa sekä mahdollisten
panttausmerkintöjen lisääntymisestä sekä mahdollisuutta tallentaa haetut tiedot vakuusjärjestelmään
automaattisesti. Asrekin käytön tulee olla maksutonta tai edullista.
Omaisuudenhallintajärjestelmä
Omaisuudenhallintajärjestelmän vastuulla on sijoittajan tukeminen omaisuuden hallinnassa.
Asrek saa omaisuudenhallintajärjestelmästä mielellään myös vuokralaisen tiedot.
Omaisuudenhallintajärjestelmä saa Asrek palvelusta omaisuuden tiedot sekä vakuuksien tiedot.
Omaisuudenhallintajärjestelmä edellyttää Asrek palvelulta monipuolisten hakujen toteuttamista.
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Vakuutusyhtiön järjestelmä
Vakuutusyhtiön järjestelmät mahdollistavat sen, että vakuutusyhtiö voi tarjota vakuutuksia, jotka turvaavat
taloyhtiön, rakennuksen ja huoneiston varallisuusarvon säilymistä vahinkotapahtuman jälkeen.
Asrek käyttää vakuutusyhtiöiden järjestelmiä saadakseen tietoa taloyhtiön vakuutuksista
(kiinteistövakuutus) sekä asukkaan kotivakuutuksen voimassaolosta. Vakuutusyhtiön järjestelmä käyttää
Asrekia vakuutuksen kohteena olevan tai kohteeksi tulevan taloyhtiön, rakennuksen ja/tai huoneiston
tietojen saamiseksi.
Vakuutusyhtiön järjestelmä edellyttää, että Asrekpalvelusta haetut tiedot ovat sähköisesti tallennettavissa
vakuutusyhtiön järjestelmään haun yhteydessä. Asrekpalvelun käytön on oltava maksutonta tai edullista.
Kiinteistönvälitysjärjestelmä
Kiinteistönvälitysjärjestelmä vastaa kiinteistönvälittäjän selonottovelvollisuuden mukaisten tietojen
hankkimisesta.
Asrek saa kiiinteistönvälitysjärjestelmästä kohdetta koskevaa tietoa. Kiinteistönvälitysjärjestelmä saa
Asrek palvelusta välityksen kohteena olevan kohteen perustiedot (ml. huoneiston, omistajan sekä
taloyhtiön tiedot).
Huoltoyhtiön palvelu
Huoltoyhtiö vastaa asukkaan palvelemisesta (esim. oven avaaminen avaimen kadotessa).
Huoltopalvelu saa Asrekista tietoja kiinteistöstä ja huoneistosta sekä sen asukkaasta.
Isännöintijärjestelmä
Isännöintijärjestelmä vastaa kohteen tietojen hallinnasta (esim. operatiivisen toiminnan tiedot kuten
vastikkeet, rästit sekä isännöitsijäntodistuksen tuottaminen niiden perusteella) sekä kohteen pysyvien ja
harvoin muuttuvien tietojen välittämisestä Asrek palveluun.
Asrek saa isännöintijärjestelmästä talous ja kunnossapitotietoja. Isännöintijärjestelmä käyttää taloyhtiön
hallinnon hoitoon Asrek palvelusta kiinteistön ja huoneiston sekä omistaja  ja luovutustietojen lisäksi
mm. huoneistoselitelmä, lunastuspykälä ja kunnossapitotietoja.
Isännöintijärjestelmä edellyttää tietojen automaattista siirrettävyyttä Asrek palvelusta
isännöintijärjestelmään, sekä myös tietojen automaattista siirtoa isännöintijärjestelmstä Asrekpalveluun
(esim. talous ja kunnossapitotiedot). Isännöintijärjestelmä edellyttää myös, että se saa Asrek palvelusta
tiedon omistajanvaihdoksesta reaaliajassa (hälytys). Asrekin käyttö on myös oltava maksutonta, ja
tietojen on oltava saatavissa 24/7.
Julkinen tietopalvelu
Julkisilla tietopalveluilla tarkoitetaan avoimesti kaikkien kansalaisten ja yritysten käytössä olevia
tietopalveluja kuten esim. oikotie.fi, etuovi.fi, asuntojen.hintatiedot.fi tai Tilastokeskuksen tilastotiedot.
Julkisen tietopalvelun vastuulla on tietojen mahdollisimman laaja hyödyntäminen.
Asrek käyttää julkisia tietopalveluja varmistaakseen julkisten tietojen mahdollisimman laajan
hyödyntämisen sen varmistamiseksi, että tieto saadaan käyttöön. Julkinen tietopalvelu käyttää Asrekia
saadakseen tarkastelun kohteeseen liittyvät tiedot (esim. yhtiö, rakennus, huoneisto jne).
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Sähköinen kaupankäynti
Sähköinen kaupankäynti vastaa asuntoosakkeen saannon selvittämisestä, kaupasta sekä saannon
kirjaamisesta ainakin sellaisissa tapauksissa, joissa odotustilaa ei tarvita.
Asuntoosakkeen sähköinen kaupankäynti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Tavoitetilassa sähköinen
kaupankäynti voidaan toteuttaa osaksi Asrek palvelua tai sen tarjoaminen voidaan jättää yksityissektorin
mahdollisuudeksi.
Asrek saa sähköiseltä kaupankäynniltä kaupan ja saannon tiedot. Sähköinen kaupankäynti hyödyntää
Asrek palvelusta kaupan kohteen ja omistajan tietoja (ml. rajoitukset ja ehdot, kuten lunastuslauseke).
Asrek edellyttää, että sähköisen kaupankäynnin järjestelmällä on oikeus saannon kirjaamiseen.
(Arvopaperipuolella vastaavan järjestelmän rakentaminen/käyttö edellyttää toimilupaa, joka on liian
raskas tapa. Kiinteistöissä KTJ:n yhteyteen on rakennettu kiinteistökaupan toteutus. Kaupankäynnin ja
rekisteröinnin toiminnot, auktorisointi).

Saannon selvittäminen ja kirjaaminen
Saannon selvittäjänä ja kirjaajana voi toimia viranomainen (esim. Maanmittauslaitoksen
kirjaamisviranomaiset ja Patentti ja rekisterihallitus tai maistraatti) tai yksityisen toimijan edustaja, jolla on
oikeus saannon kirjaamiseen (esim. isännöitsijä, kiinteistönvälittäjä, laki ja asianajotoimisto, pankki tai
muut edellisiin rinnastettavissa olevat).
Asrek saa saannon kirjaajalta saantoa koskevat tiedot ml. huoneiston kuuluminen kuolinpesälle (tieto on
päivittynyt Asrekiin VTJ:stä henkilön kuoltua). Saannon selvittäjä ja kirjaaja saa Asrek palvelusta
omistajien henkilötiedot, tiedot mahd. rajoituksista sekä kohteen yksilöintiin valitun huoneistotunnuksen.
Lisäksi kirjaajan voi olla tarpeen varmistaa muitakin kohteen tietoja.
Asrek edellyttää, että saannon kirjaaja täyttää ne vaatimukset, joilla voidaan varmistua siitä, että
kirjaamisoikeuden omaavilla tahoilla on riittävä osaaminen ja niitä voidaan pitää riittävän luotettavina
rekisteröinnin tekemiseen. Saannon selvittäjä ja kirjaaja edellyttää Asrek palvelulta, että saannon
kirjaamista edeltävä odotustilan (esim. lunastus tai ositustilanteessa) hallintaa (vrt. "lainhuutohakemus
vireillä").
Saannon selvittäjä edellyttää myös, että Asrek palvelussa on selkeä ero kiinteistön ja asoy:n välillä sekä
taloyhtiön ja osakkaan hallinnointiasetelmassa.

Asuntoosakeyhtiöiden verotusarvolaskenta (ASVA)
Asuntoosakeyhtiöiden verotusarvolaskennan (ASVA) tehtävänä on asuntoosakeyhtiöiden verovalvonta.
Järjestelmä sisältää asuntoosakeyhtiötä koskevan verotuksen tiedot, asuntoosakkeiden omistajatiedot
sekä varainsiirtoveroilmoitusten mukaiset luovutukset perustuen vuosittain vuodenvaihteessa kerättävään
tilannetietoon isännöitsijöiltä ja varainsiirtoveroilmoitusten avulla saatuihin muutoksiin.
Asrek saa ASVAsta tiedon varainsiirtoveron maksamisesta (erityisesti silloin kun kauppa on
odotustilassa). ASVA saa Asrek palvelusta As Oy:n (esim. osa yhtiöjärjestyksestä, huoneiston pintaala,
sijainti jne.), omistajan ja omistuksen tiedot (saannot ja saantohistoria).
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Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ)
Kiinteistötietojärjestelmä (KTJ) on Maanmittauslaitoksen järjestelmä, joka vastaa kiinteistöjen sekä niitä
koskevien lainhuuto ja kiinnitystietojen hallinnasta ja korkeasta laadusta sekä saatavuudesta. Tiedot ovat
julkisia.
Asrek hakee KTJ:lta kiinteistö ja kiinnitystietoja (kiinteistön käyttö vakuutena). KTJ ei tarvitse Asrek:sta
tällä hetkellä mitään tietoja60.
Yritys ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) ja Kaupparekisteri
Yritys ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ) on Patentti ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhdessä
ylläpitämä tietojärjestelmä, joka vastaa suomalaisten yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden perustietojen
hallinnasta sekä niiden jakelusta. Kaupparekisteri sisältää tiedot huoneistojen hallintaan oikeuttavista
osakeryhmistä.
Asrek käyttää YTJ:tä yhtiön perustietojen saamiseksi (ml. omistajayritykset, konkurssi) sekä erityisesti
sen Kaupparekisteriosuutta saadakseen tietoa huoneistoselitelmästä, lunastuslausekkeesta,
isännöitsijästä ja hallituksesta (esim. käytettäväksi tiedottamiseen).
Asrek edellyttää YTJ:ltä tietojen ajantasaisuutta sekä myös tilinpäätöstietojen saamista niiltä osin kuin ne
on saatavissa (pääomayhtiöt). YTJ edellyttää, että Kaupparekisterin tietoja (ml. huoneistoselitelmä)
hyödynnetään Asrek:ia perustettaessa.
Väestötietojärjestelmä (VTJ) ja Rakennus ja huoneistorekisteri (RHR)
Väestötietojärjestelmä (VTJ) on Väestörekisterikeskuksen järjestelmä, joka vastaa Suomen kansalaisten
ja Suomessa vakituisesti asuvien ulkomaalaisten perustietojen hallinnasta. Järjestelmä sisältää myös
Rakennus ja huoneistorekisterin (RHR), joka sisältää tietoa kiinteistöistä (esim. kiinteistötunnus,
omistajan nimi ja osoite sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset), rakennuksista (esim. rakennustunnus,
rakennuslupa, sijainti, omistaja, pintaala, varusteet ja liittymät verkostoihin, käyttötarkoitus sekä
valmistumisvuosi), rakennushankkeista ja huoneistoista (mm. huoneistotunnus).
Asrek käyttää VTJ:tä yksilöidäkseen huoneiston omistajan ja sen asukkaan, sekä saadakseen tietoa
esim. henkilöä koskevasta edunvalvonnasta ja kuolemasta. Lisäksi Asrek hakee RHR:stä
asuntoosakeyhtiön rakennus ja huoneistotietoja.
Asrek edellyttää VTJ:ltä tietojen oikeellisuutta ja ajantasaistamista. VTJ edellyttää, että rakennukset
yksilöidään Asrekissa RHR:n rakennustunnuksella ja huoneisto RHR:n huoneistotunnuksella (miten
varmistetaan huoneiston yhteys Kaupparekisteriin).
Yhteiskunnan tuet ja rajoitukset
Yhteiskunnan tukia myöntävät ARA, Valtiokonttori ja kunnat. Tukien myötä kohteita koskee myös joukko
rajoitteita (esim. koskien vuokratasoa tai asukasta).
Asrek saa yhteiskunnan tukien ja rajoitusten kautta tietoa rahoituksesta, käyttörajoituksista (esim.
ARAasunnot, HITAS, Kela). Yhteiskunnan tukia myöntävät ja rajoituksia valvovat osapuolet hyödyntävät
Asrek palvelun kautta käyttöönsä saamia, muiden osapuolten vastaavia tuki ja rajoitustietoja sekä
saavat käyttöönsä tietoa asunnosta.
Molemmat osapuolet edellyttävät tiedon oikeellisuutta.

60

KTJ voisi käyttää Asrekpalvelua saadakseen kiinteistön omistavaa asuntoosakeyhtiötä koskevia tietoja
(esim. isännöitsijä, hallitus) sekä vakuuden haltijan (esim. pankki) tietoja.
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Turvaamista, suojelua jne koskevat viranomaispäätökset
Nämä viranomaispäätökset koskevat asuntoosakkeeseen liittyviä turvaamistoimenpiteitä (esim.
vakuustakavarikko), ulosottoa tai suojelua.
Asrek saa viranomaiselta päätöksen tiedot (turvaamistoimenpiteet, suojelu, ulosotto). Viranomaiset voivat
päätöksenteossaan hyödyntää Asrek palvelusta saamiaan muiden viranomaisten turvaamista/suojelua
jne. koskevien päätösten tietoja.
Asrekiltä edellytetään
● AsOr rekisterin julkista luotettavuutta
● turvallinen, häiriötön toiminta kansalaisille, kilpailuneutraliteetti?
● yksityisyyden suoja
● osakekirjojen luopumisesta seuraavat kirjaukset
● datan säilytyspäivitys velvollisuus
● saatavuus kansalaisille, saatavuus (toisille) viranomaisille
Asrek palvelun toteuttaminen vaatii: lainsäädännön ja siinä määritellyt tehtävät, valtuudet, resurssit ja
valvontajärjestelmän, ml. viranomaisen velvollisuus ilmoittaa tietoja Asrek:iin (esim. ulosotto) sekä
julkisuusasteet (esim. tilinpäätös, ulosotto, osakeluettelot jne.)
Kunnan rakennusvalvonta
Kunnan rakennusvalvonta vastaa rakennusluvan myöntämisestä sekä rakennuksen
hyväksymistarkastuksesta.
Asrek tarvitse kunnan rakennusvalvonnalta rakennuksen tarkemmat tiedot, suunnitelmat ja piirustukset
sekä rakennuslupaa koskevat tiedot. Asrek edellyttää kunnan rakennusvalvonnalta tietojen laatua
(löytyvät, ovat oikein).
Sähköinen vahvistaminen (“allekirjoitus”)
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)) määrittelee
sähköisen allekirjoittamisen vaatimukset. Tietojärjestelmäpalvelua, joka vastaisi lain vaatimuksia, ei ole
vielä olemassa. Sähköisessä asioinnissa on kuitenkin hyvin rajallinen määrä toimintoja, jotka vaativat
allekirjoituksen. Mikäli toiminto ei vaadi allekirjoitusta, se voidaan vahvistaa sähköisesti käyttämällä
tunnistautumista (ks. alla)
Tunnistaminen
Tunnistaminen vastaa kansalaisen, yrityksen edustajan, ammattilaisen ja viranomaisen tunnistamisesta
lain (Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009)) vaatimusten
mukaisesti. Asrek käyttää palvelua palveluväylän kautta käyttäjien tunnistamiseksi.
Tunnistamista voidaan käyttää myös vahvistettaessa toiminto sähköisesti (vrt. Kansalaisaloite palvelun
kannatuksen rekisteröinti).
Valtuutusten ja puolestaasioinnin palvelut
Valtuuttamisen ja puolestaasioinnin palvelut vastaavat kansalaisten ja yritysten valtuutusten
hallinnoinnista. Asrek käyttää palvelua palveluväylän kautta käyttäjän valtuutuksen tai puolestaasiointia
koskevan luvan tarkastamiseen ja tiedon välittämiseen ASREK:iä käyttäville tai sinne muutoksia tekeville
tahoille. Myös tieto siitä, onko henkilö holhouksen alainen, saadaan tätä kautta.
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Asiointitilit (kansalaisen ja yrityksen)
Kansalaisen ja yrityksen asiointitili vastaa viranomaisten ja osapuolen välisen tiedoksiannon palvelujen
tarjoamisesta. Asrek käyttää palvelua palveluväylän kautta tiedoksiantojen välittämiseksi eri osapuolille.

5.2. Asrek osana Kansallista palveluväylää
Asrek tulee olemaan osa Kansallista palveluväylää. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki muiden järjestelmien
käyttöön tarjottavat Asrekin rajapintapalvelut julkaistaan palveluväylän liityntäkatalogissa, ja Asrek
toteuttaa Kansallisen palveluväylän hyödyntäjälle asetetut vaatimukset (esim. liityntäpalvelimesta,
tietoturvasta ja tiedonsiirtoprotokollasta). Samat vaatimukset koskevat myös muiden järjestelmien Asrekin
käyttöön tarjoamia rajapintapalveluita.
Linjaus tarkoittaa samalla sitä, että kaikkien Asrek palvelun rajapintapalveluja käyttävien järjestelmien
on toteutettava Kansallisen palveluväylän hyödyntäjälle asetetut vaatimukset (esim. liityntäpalvelimesta,
tietoturvasta ja tiedonsiirtoprotokollasta). Lisätietoja kansallisesta palveluväylästä löytyy esuomi.fi:stä, VM:n
palveluarkkitehtuuri sivuilta ja CSC:n KaPasivuilta.

Kuva x: Asrek osana Kansallista palveluväylää
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5.3. Arkkitehtuurin toiminnalliset osat, osien sidokset, osapuolet ja roolit
Alla olevassa kuvassa on esitetty asuntoosakerekisterin jakautuminen toiminnallisiin osiin, sekä niiden
väliset sidokset.

Kuva x: Asuntoosakerekisterin osat ja osien sidokset
Asuntoosakerekisteri sisältää tai siihen on integroitu toiminnallisesti tai loogisesti toisiinsa liittyviä
sovelluksia, sisäisiä tietovarantoja ja palveluita, jotka on kuvattu alla.
AsOR
ks. AsOR (asuntoosakkeiden omistajarekisteri).
AsOR käyttää tiedon keräämisen palveluita tietosisällön päivittämiseen ja tiedonluovutuksen palveluja
tietosisällön jakamiseen ja julkaisemiseen.
AsOR käyttää asuntoosakkeiden tietorekisteriä (AsTER) saadakseen asuntoosakeyhtiötä ja huoneistoa
koskevaa laajempaa tietoa.
AsTER
ks. AsTER (asuntoosakkeiden tietorekisterin).
AsTER käyttää tiedon keräämisen palveluita tietosisällön päivittämiseen ja tiedonluovutuksen palveluja
tietosisällön jakamiseen ja julkaisemiseen.
AsTER käyttää asuntoosakkeiden omistajarekisteriä (AsOR) omistaja ja vakuustietojen saamiseksi.
Sähköinen kaupankäynti
Sähköinen kaupankäynti tarjoaa asuntoosakkeiden kaupankäynnissä tarvittavan verkkopalvelun (esim.
saannon selvittäminen, kaupankäynnin koko elinkaaren tuki aina saannon kirjaamiseen asti) kahdenväliseen tai
välittäjän avulla tehtävään asuntokauppaan.
Sähköinen kaupankäynti hyödyntää tietojen keräämisen palveluja tietojen tallentamiseksi AsORiin ja AsTERiin
sekä tiedonluovutuspalveluja tietojen hakemiseksi AsORista ja AsTERista.
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Verkkopalvelu
Verkkopalvelu tarjoaa loppukäyttäjille (asuntoosakeyhtiön perustaja, asunnon myyjä ja ostaja, perijä,
isännöitsijä, vakuuden haltija jne.) suunnatut palvelut kohteen tietojen etsimiseen ja katselemiseen sekä tietojen
hakemiseen markkinoinnin tueksi.
Verkkopalvelu hyödyntää tietojen keräämisen palveluja tietojen tallentamiseksi AsORiin ja AsTERiin sekä
tiedonluovutuspalveluja tietojen hakemiseksi AsORista ja AsTERista.
Tietojen kerääminen
Tietojen kerääminen vastaa AsOR ja AsTER rekisterin sisällön päivittämiseen tarvittavien rajapintapalveluiden
tarjoamisesta rekistereiden lisäksi myös verkkopalvelulle ja sähköiselle kaupankäynnille sekä palveluväylän
kautta myös muiden yksityis ja julkisen sektorin järjestelmien käyttöön.
Tietojen kerääminen vastaa myös AsOR ja AsTER rekisterin sisällön päivittämisessä tarvittavien muiden
yksityis ja julkisen sektorin järjestelmien rajapintapalveluiden kutsumisesta palveluväylän kautta.
Tietoja voidaan kerätä myös muuten kuin sovellussovellus järjestelmäintegraatioon perustuvilla menettelyillä
(esim. rekisterin perustamisvaiheessa tarvittavat tietomassat voidaan tuoda eräajoina jne,)
Tiedonluovutus
Tiedonluovutus vastaa AsOR ja AsTER rekistereiden tietojen antamista tiedon tarvitsijan käyttöön
käyttöehtojen (käyttöoikeus, suojaustaso) mukaan.
Tiedonluovutus vastaa sisällön hyödyntämiseen tarvittavien rajapintapalveluiden tarjoamisesta verkkopalvelun
ja sähköisen kaupankäynnin sekä palveluväylän kautta myös muiden yksityis ja julkisen sektorin järjestelmien
käyttöön.
Tiedonluovutus vastaa myös muiden yksityis ja julkisen sektorin järjestelmien tarjoamien rajapintapalveluiden
kutsumisesta AsOR ja/tai AsTER rekistereissä olevien tietojen päivittämiseksi niiden käyttöön.
Tiedonluovutus voi olla myös muuta kuin sovellussovellus järjestelmäintegraatioon perustuvaa luovuttamista
(esim. luovuttaminen eräajojen avulla, tietokantakopio, tms. menettely).

5.4. Ydintietoryhmät
Ydintiedoksi (Master Data, MD, päätietoryhmä) luokitellaan tieto, jota käytetään useassa käyttökohteessa
samanlaisena tai jota useampi prosessi/toiminto tarvitsee tai hyödyntää. Ydintieto on pysyväisluonteista
tietoa, joka kuvaa tietokokonaisuuksia, joista on tai josta tulisi olla yhtenäinen käsitys koko organisaatiossa
ja joka on samalla avaintietoa organisaation toiminnalle.
Ydintietoryhmällä tarkoitetaan joukkoa toisiinsa loogisesti kuuluvia tietoja, jotka siirtyvät eri prosessien välillä
tai niiden sisällä yhtenä kokonaisuutena. Ydintietoryhmä voi sisältää yksittäisiä tietoja tai alitietoryhmiä,
myös tarvittaessa hierarkisesti.
Tyypillinen esimerkki ydintietoryhmästä on “Asiakas”, joka sisältää yksitäisiä tietoja kuten asiakkaan nimi ja
tunnus, mutta myös hierarkisia alitietoryhmiä kuten yhteystiedot (lähiosoite, puhelinnumero jne, joita
asiakkaalla voi olla useita) jne.
Tässä konseptissa tietojoukkoja käsitellään ydintietotasolla, mutta alla olevassa taulukossa on tuotu esiin
joitain esimerkkejä ydintietojen alitietoryhmistä. Luettelo ei ole täydellinen vaan se on tarkoitettu antamaan
lukijalle kuva ko. ydintiedon tarkoituksesta. Ydintiedot puretaan aliryhmiksi ja täydennetään
vaatimusmäärittelyvaiheessa. Toteutusprojektissa kaikki ryhmät kuvataan tietotasolla.
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Vaatimusmäärittelyssä määritellään myös se, mitkä alla mainituista aliryhmistä/tiedoista ovat palvelun
kannalta olennaisia, sekä tietojen muoto (esim. rakenteellinen vai pdf). Vaatimusmäärittelyssä määritellään
myös tietojen suojaustaso sekä käyttöoikeudet.
5.4.1 Ydintietoryhmät ja niiden väliset suhteet

Kuva x: Sähköinen asuntoosakerekisteri palvelun ydintietoryhmät
ID

Ydintietoryhmä ja sen keskeinen sisältö

1A

Yhtiöjärjestys
● Yhtiöjärjestys
● Osakkeen merkintähinta

1B

Huoneistoselitelmä
● Huoneistot
● Huoneistoja vastaavat osakenumerot
● Huoneistoselitelmän muut tiedot61

1C

As Oy perustiedot
● Isännöitsijä
● Hallituksen jäsen

1D

Yhtiöjärjestyksen mukaiset luovutusrajoitukset

2

Yhtiön muut tiedot
● Osakassopimus
● RSkohteen tiedot (ml. turvaasiakirjat)
● Kiinteistöhuollon yhteystiedot
● Pelastusvastaavan yhteystiedot
● Muut yhteystiedot
● Yhteiset tilat
● Rakennuspiirustukset
● Vakuutusyhtiön tiedot
61

kuten esimerkiksi käyttötarkoitus
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3A

Rakennus
● Rakennuksen perustiedot
● Osoite
● Sijainti kartalla
● Rakennuksen ominaisuudet (vuosi, hissi jne.)

3B

Huoneisto
● Huoneistojen ominaisuudet (muut kuin huoneistoselitelmässä olevat tiedot. Esim.
RHR:stä saatavat tiedot)
● Huoneiston osuus taloyhtiölainasta (esimerkiksi vuosittain tai edellisestä
isännöitsijätodistuksesta aikaleimalla merkittynä)

4A

Kunnossapito
● Kunnossapitosuunnitelma
● Kunnossapitohistoria
● Peruskorjaukset ja parannukset sekä muut kuntoarviosta johdettavat korjaukset
● Operatiivinen huoltohistoria (esim. hissit)

4B

Talous
● Kiinteistöveron perusteet
● Kiinteistöveron määrä
● Tilinpäätöstiedot
● Lainat
● Asumiskustannukset (esim. Tilastokeskuksen isännöitsijöiltä keräämät tiedot)

5

Huoneiston lisätiedot
● Huoneistokohtaiset muutokset1
● Huoneistokohtaiset pienemmät korjaukset1
● Vuokraus (onko omassa käytössä vai ei)
● Huoneistokohtaiset maksut (vastikkeet, yhtiövelan osuus, yms.)
● Vastikevelat
● Kontaktihenkilö (jolla pääsy asuntoon)
1

Huoneistokohtaiset kunnossapito ja muutostyöt, jotka on ilmoitettava taloyhtiön hallitukselle ja
muut huoneistossa tehdyt, ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät korjaukset/muutokset.
6

Viranomaispäätökset
● Yhtiötä koskevat turvaamistoimenpiteet
● Huoneistoa koskevat turvaamistoimenpiteet
● Suojelupäätökset

7A

Yhteiskunnan tuet ja rajoitukset
● Yhtiökohtaiset perusparannuksen tuet
● Huoneistokoht. perusparannuksen tuet

7B

Aravarajoitukset

7C

Hitas tms. rajoitukset

8

Omistustiedot
● Omistajat
● Omistushistoria (siirtomerkinnät)
● Osakekirjan muoto: sähköinen/painettu
● Kauppakirja tms. asiakirja
● Optiooikeus
● Aikaomistus (esim. lomaosakkeen viikkoomistus)
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9A

Hallinta
● Hallintaoikeus
● Puolisoiden yhteinen koti
● Kuolinpesän tiedot

9B

Valtuutus
● Edunvalvoja / asiamies

10

Saanto (luovutus)
● Kauppahinta
● Varainsiirtovero
● Tila
● esim. saantoluovutus (vireillä)

11

Vakuus
● Vakuus (pantti)
● Jälkipanttaus (tai etusijajärjestys)
● Pantin haltija

12A

Energiatodistus

12B

Kuntoarvio

12C

Asukkaat / asuminen
● asukkaan kotivakuutuksen tiedot

13
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Kiinteistö
● osoitetiedot/sijainti
● maapohjan omistus (oma vai vuokrattu tontti)

Taulukossa olevia ID:itä (esim. 12 ja 12A) on käytetty liitteissä viitteenä päätietoryhmään.
5.5.2. Ydintietoryhmien master vastuut
Alla olevassa taulukossa on esitetty ydintietoryhmät ja niiden perustietojen (kuten tunniste) ylläpitovastuut.
Mikäli yhtiöllä ei ole isännöitsijää, on vastuu hallituksella.
ID

Ydintietoryhmä

Organisaatio/Tietojärjestelmä

1A

Yhtiöjärjestys

Patentti ja rekisterihallitus/ Kaupparekisteri

1B

Huoneistoselitelmä

Patentti ja rekisterihallitus/ Kaupparekisteri

1C

As Oy perustiedot

Patentti ja rekisterihallitus/ Kaupparekisteri

1D

Yhtiöjärjestyksen mukaiset
luovutusrajoitukset

Patentti ja rekisterihallitus/ Kaupparekisteri

Yhtiön muut tiedot

Taloyhtiö/isännöitsijä

3A

Rakennus

Väestörekisterikeskus/ Rakennus ja huoneistorekisteri

3B

Huoneisto

Väestörekisterikeskus/ Rakennus ja huoneistorekisteri ja Patentti
ja rekisterihallitus/ Kaupparekisteri

4A

Kunnossapito

Taloyhtiö/isännöitsijä

4B

Talous

Taloyhtiö/isännöitsijä

2
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5

Huoneiston lisätiedot

Taloyhtiö/isännöitsijä

6

Viranomaispäätökset

Kukin viranomainen omalta osaltaan

7A

Yhteiskunnan tuet ja rajoitukset

Kukin viranomainen omalta osaltaan

7B

Aravarajoitukset

ARA

7C

Hitas tms. rajoitukset

Helsingin kaupunki

Omistustiedot

ASREK

9A

Hallinta

ASREK
(2015: verohallinto esim. lesken hallintaoikeuden osalta)

9B

Valtuutus

Väestörekisterikeskus/ Valtuutusrekisteri (tuleva järjestelmä)
(2015: Väestörekisterikeskus/ VTJ ja holhousasiainrekisteri sekä
Patentti ja rekisterihallitus/ Kaupparekisteri)

10

Saanto (luovutus)

ASREK
(2015: verohallinto/isännöitsijä)

11

Vakuus

ASREK
(2015: pantin haltija)

12A

Energiatodistus

ARA/ Energiatodistuspalvelu

12B

Kuntoarvio

Taloyhtiö/Isännöitsijä

12C

Asukkaat / asuminen

Väestörekisterikeskus/ VTJ

Kiinteistö

Maanmittauslaitos/ KTJ

8

13

5.5. Rajapinnat ja rajapintastandardit
Rajapintapalvelu on tekninen käyttöyhteys, jonka avulla asiakassovellus ottaa yhteyttä Asrek palveluun ja
noutaa tai päivittää sen kautta Asrek palvelukokonaisuuden tietoja. Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää
siis aina, että käytössä on palvelua kutsuva ohjelmisto.
5.5.1. Sähköisen asuntoosakerekisterin tarjoamat rajapintapalvelut
Koska Asrekin tarjoamat ja hyödyntämät rajapintapalvelut tulevat osaksi Kansallista palveluväylää, on
rajapintojen toteutuksessa noudatettava sen vaatimuksia. Vaatimukset on selvitettävä vaatimusmäärittelyn
aikana. 03/2014 nämä vaatimukset ovat:
● SOAP 1.1. tiedonsiirtoprotokollan käyttö
● määritellyn otsikkotietojen ja bodyosan rakenteen noudattaminen
● WSDLrajapintakuvauksien olemassaolo
Näiden lisäksi Asrekin tarjoamille rajapinnoille esitettiin konseptoinnin aikana seuraavia vaatimuksia:
● Palvelut on standardoitu
● Maksuttomuus tai edullisuus
● Sidosryhmien järjestelmien Online palvelut (esim. pankki) ovat käytettävisssä 24/7, raportit ajetaan
öisin. Palvelutasovaade on siksi korkea, mutta katkot voivat olla mahdollisia öisin (esim.
rajapintapalvelut voivat poikkeuksellisesti olla alhaalla klo 24  4)
● Julkinen luotettavuus (AsORin osalta)
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Tietojen ajantasaisuusvaade vaihtelee riippuen tietosisällön kriittisyydestä. Kriittisimpien tietojen osalta
vaade on päivätasoinen (saannot), mutta joidenkin tietojen päivitysfrekvenssiksi riittää 1 krt/vuosi
(esim. taloustiedot). Tiedoista pitää käydä ilmi se, koska tieto on viimeksi päivitetty.

Palvelukonseptoinnin aikana havaittiin alla olevassa taulukossa kuvatut alustavat loogiset rajapintapalvelut.
Palvelun nimi

Kuvaus ja päätietoryhmät

Potentiaalinen käyttötilanne
ja käyttäjä

Yhtiön perustietojen
kyselypalvelu

As Oy perustiedot (1C)
Huoneiston tiedot (3B)
Rakennuksen tiedot (3A)

Huoltoyhtiö
Isännöitsijä
Kinteistönvälittäjä

Huoneiston asukkaan tietojen
kyselypalvelu

Asukkaat / asuminen (12C)

Huoltoyhtiö kun asukas
pyytää huoltoyhtiötä
avaamaan huoneiston oven
Isännöitsijä asukkaan
tavoittamiseksi.

Yhtiön laajojen tietojen
kyselypalvelu

Kaikki päätietoryhmät (112),
mahdollisimman laajat tiedot

Isännöitsijä
Pankki vakuuden arvioimisen
yhteydessä

Isännöitsijätodistuksen tietojen
päivityspalvelu

Isännöitsijätodistuksen muuttuvat
tiedot (mm.
lainoihin liittyvät tiedot,
vastikkeeseen liittyvät maksut ja
rästit, korjaussuunnitelma ja
korjaushistoria)

Isännöitsijä antaessaan
isännöitsijätodistuksen
pyynnöstä (korvausta
vastaan)

Huoneiston perustietojen ja
isännöitsijätodistuksen tietojen
kyselypalvelu

Yhtiöjärjestys (1)
Kunnossapito ja talous (4)
Huoneisto (3B)
Huoneiston lisätiedot (5)
Velkaosuus, vastikkeet,
Kunnossapito 4A (remontit)
Huoneistoselitelmä (1B)
Vakuus (11)

Kinteistönvälittäjä
toimeksiantosopimusta
tehtäessä

RStietojen kyselpalvelu

RSkohteen tiedot (2)

Kiinteistönvälittäjä
toimeksiantosopimusta
tehtäessä

Asuntoosakeryhmän
omistajatietojen kyselypalvelu

As Oy;n perustiedot (1)
Omistustiedot (8)

Kiinteistönvälittäjä
Pankki
Isännöitsijä kokouskutsujen
välittämiseksi ja vastikkeiden
perintää varten.

Huoneistoa koskevien
valtuutustietojen päivityspalvelu

Valtuutus (9b), Huoneisto (3b)

Omistaja esim. antaessaan
kiinteistönvälittäjälle
valtuuden toimia
asuntokaupassa puolestaan

Tilasto ja toteumatietojen
kyselypalvelu

Alueen tilastotiedot, kohteen
hintatiedot, alueen toteutuneet
hintatiedot

Kiinteistönvälittäjä
määritellessään hintaa ja
markkinointia varten
Julkiset tietopalvelut,
tilastokeskus
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Vuokralaishistorian tietojen
kyselypalvelu

Asuminen (12c)

Kiinteistönvälittäjä
Taloyhtiön edustaja
vahingonkorvauvaatimuksen
esittämiseksi tai kanteen
nostamista varten.

Vuokralaisen tietojen
päivityspalvelu

Asuminen (12c)

Kiinteistönvälittäjä
vuokraasunnon välityksen
yhteydessä

Saannon selvittäminen
kyselypalvelu

Omistus (8), Huoneisto (3b)

Sähköinen
kaupankäyntijärjestelmä
tai saannon selvittäjä/kirjaaja

Saannon tietojen päivittäminen

Huoneisto (3b), Omistus (8), Saanto
(10), Vakuus (11)(koko saannon
elinkaaren ajan)

Sähköinen
kaupankäyntijärjestelmä
tai saannon selvittäjä/kirjaaja

Toissijaisen panttioikeuden
kyselypalvelu

Vakuus (11)

Sähköinen
kaupankäyntijärjestelmä (jota
kiinteistönvälittäjä käyttää)

Panttauksen tietojen
päivityspalvelu

Vakuus (11)

Pankki vakuuden
myöntämisen yhteydessä,
sen muuttuessa tai
päättyessä tai
jälkipanttaustilanteessa.

Ao. pankille pantattujen
asuntoosakkeiden
kyselypalvelu

Vakuus (11), Huoneiston tiedot (3B),
Omistus (8)

Pankki

Varainsiirtoveron maksutietojen
päivityspalvelu

Saanto (10)

Pankki
Kiinteistönvälittäjä

Henkilön
oikeustoimikelpoisuuden
kyselypalvelu

Henkilön oikeustoimitieto (9) *)

Kiinteistönvälittäjä
toimeksiantosopimusta
tehtäessä
Taloyhtiön edustaja esim.
tiedokisannon tekemisen
yhteydessä

Siirtymävaiheen tietojen
tallettaminen ("konversio")

Tämä voi olla myös eräajopohjainen
tms. toteutus

*) Ei tarvita omaa rajapintapalvelua, jos tieto saadaan RoVan kautta
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5.5.2. Sidosryhmien järjestelmien tarjoamat rajapintapalvelut
Isännöintijärjestelmissä ei ole tuotteistettuja rajapintapalveluita, mutta tyypillisesti niihin on tehty joitain
toteutuksia mm.
● Rakennuksen (3A) ja huoneiston (3B) tietojen kyselypalvelu (ml. kunnossapitohistoria 4A)
● Taloustietojen (4B) kyselypalvelu
● Huoneiston lisätietojen (5) kyselypalvelu
● Energiatodistuksen (12A) tietojen kyselypalvelu (palauttaa energiatodistuksen pdf muodossa)
Tavoitetilassa Isännöintijärjestelmään toteutetaan edellä mainittujen lisäksi myös rajapinta omistajatietojen
(Omistustiedot (8), Hallinta (9A) ja valtuutus (9B), Saanto (10), Vakuustiedot (11)) päivittämiseksi Asrekista
Isännöintijärjestelmään.
Isännöintijärjestelmien rajapinnat ovat Rest tai SOAP palveluja (formaatti XML ja JSON)
AsOy on tietojen omistaja, joka on valtuuttanut isännöitsijän toimimaan yhtiön puolesta. Myös
isännöintiyhtiön muut henkilöt (esim. kirjanpitäjä, asiakaspalvelu) tarvitsevat näitä tietoja. Tarvitaan siis
valtuutuksia kuvaamaan se, kenellä on oikeus isännöintijärjestelmässä oleviin tietoihin.
Muiden toimijoiden (pankit, kiinteistönvälitys) osalta lähtökohtana on, että toimijan järjestelmä ei tarjoa
rajapintapalveluja, vaan se käyttää hyväkseen Asrekin rajapintapalveluja.
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Liitteet
Liite 1  Muut 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 ARAasuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja
asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.
Asuntoosakeyhtiön edustaja. Se taho, joka vastaa käytännössä asuntoosakeyhtiön asioiden
hoitamisesta, mm. osakeluettelon ylläpitämisestä ja tietojen toimittamisesta viranomaisille kuten
verohallinnolle. Usein isännöitsijä, mutta voi olla esimerkiksi asuntoosakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
ASVA. ASVA on verohallinnon ylläpitämä asuntoosakkeiden verotusarvolaskennan suorittava järjestelmä,
joka koostuu kahdesta rekisteristä: asuntoosakerekisteristä ja osakehuoneistorekisteristä. Järjestelmä
kerää ja ylläpitää tietoja asuntoosakeyhtiöistä ja keskinäisistä kiinteistöosakeyhtiöistä sekä niiden
huoneistoista ja huoneistojen omistajista.
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 asuntoosakeyhtiöiden
perustiedot.
KTJ. Kiinteistötietojärjestelmä sisältää kiinteistöjen ominaisuus ja sijaintitiedot (kiinteistörekisteri) sekä
omistaja, kiinnitys ja erityisten oikeuksien tiedot (lainhuuto ja kiinnitysrekisteri).
MML. Maanmittauslaitos huolehtii maanmittaustoimituksista, kiinteistötiedoista, karttaaineistoista 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.
RHR. Rakennus ja kiinteistörekisteri, väestötietojärjestelmän (VTJ) yhteydessä toimiva rekisteri, joka
sisältää kaikkien Suomen rakennusten ja huoneistojen tiedot. Tiedot saadaan käytännössä
rakennusvalvonnasta.
RSkohde on asuntokaupan kohde, jota myydään jo rakentamisvaiheessa ja jossa noudatetaan ostajien
etuja suojaavaa ns. RSjärjestelmän menettelyitä (ks. asunnon ostajan opas).
RYPK. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus, SADeohjelmaan kuuluva
ympäristöministeriön alainen hankekokonaisuus.
Saanto on oikeudellinen toimi, jonka tuloksena tietylle henkilölle syntyy tietty oikeusjärjestyksen takaama
oikeus kuten omistusoikeus. Käytännössä saanto tarkoittaa asuntoosakerekisterin 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.
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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 wwwsivuilta, esim. Suomen Asiakastieto Oy (sopimusasiakkaiden
hinnasto, palveluhinnasto), Kauppalehden tietopalvelut, Itella Oyj, Bisnode Finland Oy, Fonecta Oy.
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.
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 asuntoosakeyhtiöiden
perustiedot[1] kuten yhtiöjärjestyksen, yhteystiedot ja vastuuhenkilöiden tiedot.

[1]

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  Asuntoosakerekisterin hanke
Asuntoosakerekisterin hanke sisältää asuntoosakerekisterin toiminnan suunnitteluun, säädösmuutoksiin,
tietotekniseen kehittämiseen ja käyttöönottoihin liittyviä tehtäviä sekä muiden kehittämisprojektien
koordinointiin ja hankekokonaisuuden hallinnan tehtäviä (ks. alla oleva kaavio). On huomattava, että
erityisesti toiminnan suunnittelun ja säädösmuutosten tehtävät ovat erittäin kriittisiä, koska niissä
määritellään ne periaatteet, joiden mukaan toteutus tehdään.

Kaavio: Hankkeen yleiskuva (perustuu hankkeen luonnokseen 4/2015).
Kaaviossa on muiden järjestelmien toteuttaminen kuvattu kertaalleen, vaikka muita rekistereitä ja
tietojärjestelmiä, joiden kehittämistä pitää koordinoida on noin 20. Riippuvuudet muista rekistereistä ja
tietojärjestelmistä on kuvattu tämän dokumentin luvussa 5. Asuntoosakerekisterin toiminnan kannalta
keskeisimmät julkishallinnon muut kehittämiskohteet ovat:
●
●
●

verohallinnon valmisohjelmistohanke
kaupparekisterin kehittäminen
kansallisen palveluarkkitehtuurin kehittäminen.

Keskeisimpiä yksityisen sektorin tietojärjestelmiä ovat

●
●
●

pankkien tietojärjestelmät (vakuudenhallinta ja maksujärjestelmät)
isännöitsijöiden järjestelmät
kiinteistönvälittäjien järjestelmät.
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Kaavion virstanpylväät on tarkoitettu tahdistamaan eri kehittämistehtäviä yhteiseen aikatauluun.
Osarekisterien ja koordinoitavien ulkopuolisten järjestelmien kehittäminen on kuvattu kaavioon kahden eri
version kehittämisenä. Ajatuksena on toteuttaa versiossa 1 kaikki välttämättömät toiminnallisuudet ja
rajapinnat, joiden avulla yhteentoimivuus muiden järjestelmien kanssa voidaan saavuttaa. Kumpikin versio
on ajateltu pääversioiksi, joiden alla todellisuudessa julkaistaan lukuisia alaversioita ketterän kehittämisen
periaatteiden mukaisesti, jolloin pilotointi voi alkaa jo kesken version 1.
Hankkeen ohjaus vaatii usean hallinnonalan ja useiden yksityisten toimialojen toiminnan koordinointia.
Hankkeen virallinen ohjausryhmä tulee muodostaa hankkeeseen osallistuvien hallinnonalojen
(ministeriöiden) sekä keskeisimpien virastojen (mm. verohallinto) edustajista. Käytännön työn
koordinoimiseksi on syytä perustaa koordinointiryhmä, johon kutsutaan mukaan Asrek:iin liittyvät
julkishallinnon toimijat ja yksityisen sektorin edustajia sekä mahdollisia alaryhmiä eri toimialojen
ohjelmistokehityksen käytännön asioiden sopimista varten.
Hankesuunnitelman keskeisistä tehtävistä on huomattava erityisesti valvonnan ja ohjauksen periaatteet
sekä rekisterin pitämisen periaatteet, joissa määritellään valvova viranomainen ja rekisterinpitäjä. Nämä
vaikuttavat vaatimusmäärittelyn viimeistelyyn ja hankinnan tai toimilupien valmisteluun. Osarekisterien
toteutus hankitaan joka tapauksessa ulkopuolelta esimerkiksi kilpailuttamalla tietojärjestelmän kehittäjä ja
ylläpitäjä, joka toteuttaa Asrek:n toiminnallisuuden rekisteriä pitävälle viranomaiselle (tai joka pitää rekisteriä
viranomaisen valvonnassa). Joka tapauksessa tarvitaan kattavat ja yksityiskohtaiset säädökset rekisterin
valvonnalle ja pitämiselle sekä menettely, jolla rekisteri hankitaan markkinoilta tasapuolisen ja
kokonaistaloudellisesti edullisimman kilpailutuksen tai lupamenettelyn avulla.

Liite 3  Rautalankamallit
Rautalankamallit ovat erillisessä liitetiedostossa.

Liite 4  Palvelupolut
Palvelupolut ovat erillisessä liitetiedostossa.

Liite 5  Prosessit
Prosessikuvaukset ovat erillisessä liitetiedostossa
Eri sidostoimijoiden tehtäviä palvelukokonaisuudessa kuvataan 4:n keskeisimmän prosessikaavion avulla.
Prosessikaavio ei kuvaa kaikkia mahdollisia poikkeustilanteita ja vaihtoehtoja, vaan se on kuvattu vain
tyypillisimmän normaalitilanteen kannalta. Prosessikaavio kuvaa prosessin päätehtävät ja eri toimijoiden
keskinäiset vastuut, ei yksityiskohtaisia tehtäviä tai tietoja.
Liitteessä kuvataan neljä palvelujen tuottamisen alustavaa prosessia:
●
●
●
●

Asuntoosakeyhtiön perustaminen (ml. rakennustunnuksen ja huoneistotunnisteiden muodostaminen)
Perinnön saaminen, johon kuuluu asuntoosake
Asuntokauppa ostajan näkökulmasta
Asuntokauppa myyjän näkökulmasta

Prosessikuvausten tarkoituksena on antaa käsitys toiminnan etenemistä ja keskeisistä toimijoista, vastuun
siirtymistä ja mahdollisesta suoritusjärjestystä. Kuvattujen toimijoiden lisäksi prosessiin voi osallistua myös
muita sidostoimijoita (kuten esim. vakuutusyhtiö ja urakoitsija As. OY:n perustamiseen).
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