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Työryhmän jäsenet
• MMM asettamispäätös 19.10.2016 (toimikausi 1.11.2016-31.12.2019)
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Lisäksi pysyvänä asiantuntijana on lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen, OM

Lakimies Tiina Aho
Toimitusjohtaja Harri Hiltunen
Innovaatiojohtaja Antti Kosonen
Ylitarkastaja Mika Kotala
Lakimies Antti Laitila
Lakimies Tapio Nevala
Hallitussihteeri Timo-Ville Nieminen
Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola (pj)
Hallitussihteeri Anu Karjalainen
Varatuomari Jaana Sallmén
Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju
Lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen
Johtava lakimies Henrik Ungern (sihteeri)
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Tehtäväksianto
• Työryhmän tulee laatia luonnos hallituksen esitykseksi asuntoosakerekisteriä koskevaksi lainsäädännöksi
• sovittaa yhteen asunto-osakerekisterin toteuttamiseksi tarvittavien
säädösmuutosten valmistelua
• toimia edelliseen liittyvän kuulemisen ja yhteistyön foorumina
• Lisäksi työryhmä toimii tarvittaessa oikeudellisena asiantuntijana MMM:n
asettaman ”Sähköinen asuntorekisteri” –hankkeen tukena
• Työryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita sekä toimii yhteistyössä
MML:n, PRH:n, Verohallinnon ja VRK:n kanssa

Asettamiskirjeen mukaan
• Sähköisellä asunto-osakerekisterillä (ASREK) tarkoitetaan uutta
palvelukokonaisuutta, jonka avulla voitaisiin rekisteröidä asuinhuoneistoja
ja niiden hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muuta
hallintaperustetta koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti
• Asunto-osakkeiden omistusta koskevan rekisterin lisäksi järjestelmä
hyödyntäisi tietoja useista jo olemassa olevista tietovarannoista
• ASREK –muodostaisi perusrekisteriluonteisen loogisen kokonaisuuden
asuntojen ja asunto-osakeyhtiöiden teknisistä ja taloudellisista tiedoista
• Tietojärjestelmään kuuluvissa rekistereissä on mukana henkilötietoja =>
EU:n uuden henkilötietoasetuksen velvoitteet tulee ottaa huomioon

Asettamiskirjeen mukaan…(jatkoa)
• Asunto-osakkeiden sähköistäminen sekä muiden tietovarantojen
hyödyntäminen sähköisen käyttöliittymän avulla edellyttää
lainsäädäntömuutoksia, koska hankkeen toteuttaminen vaikuttaa joko
suoraan tai välillisesti mm. seuraaviin kokonaisuuksiin
–
–
–
–

Asuntoyhtiöiden hallinto ja toiminta
Osakkeen omistus ja hallinta sekä vaihdanta ja vakuudet
Rahoituslaitosten toiminta
Mainittujen toimintojen rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö

• Sen vuoksi säädösvalmistelua on tarpeen toteuttaa yhteistyössä eri
sidosryhmien kanssa sovittaen yhteen eri hallinnonalojen listaamia asiaan
liittyviä säädöksiä

LS työryhmän työskentelystä
• Tähän mennessä lainsäädäntötyöryhmä on kokoontunut 19 kertaa
– Tämän lisäksi työryhmän puheenjohtajan johdolla on käyty lukuisia neuvotteluja
erikseen keskeisten sidosryhmien, kuten Verohallinnon, PRH:n, VRK:n kanssa
sekä myös ASREK:n toteutushankkeesta vastaavien henkilöiden kanssa
– Monet työryhmän jäsenistä ovat osallistuneet myös viime- ja tämän vuoden
aikana pidettyihin työpajoihin (workshop), joita ASREK –toteutushanke on
järjestänyt muun muassa kiinteistönvälittäjien, pankkien ja rakentajien kanssa.
– Työryhmässä ovat myös olleet kuultavana mm. Tietosuojavaltuutetuntoimiston ja
Kuluttajaliiton edustajat
– Työryhmässä pyritään kaikin tavoin välttämään päällekkäistä työtä ja toisaalta
hyödyntämään tuloksia, joita on toteutettu tai toteutetaan muissa hankkeissa,
kuten esimerkiksi YM:n vetämässä KIRA-Digi (Rakennetun ympäristön ja
rakentamisen digitalisaatio) –hankkeessa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
• Hallituksen esityksen ”kasaamista” huoneistotietojärjestelmää
koskevaksi lainsäädännöksi jatkettiin koko alkuvuoden siten, että
lausunnolle lähetetty luonnos saatiin valmiiksi 23.3.2018
• Lausuntoaika on juuri nyt meneillään ja se päättyy 4.5.2018.
• HE -luonnosta koskeva kuulemistilaisuus on ma 23.4.2018 H:gissä
ns. Sonckin talossa, johon voi ilmoittautua osoitteesta:
http:/mmm.fi/asrek/kuulemistilaisuus
• Lausuntokierroksen jälkeen työryhmä jatkaa HE:n käsittelyä niin,
että esitys voidaan antaa eduskunnalle syyskuussa 2018
• Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta

HE-luonnoksen keskeinen sisältö
• L huoneistotietojärjestelmästä (uusi laki), johon sisältyvät myös
saannon ja panttauksen kirjaamista sekä oikeuksien ja rajoituksien
rekisteriin merkitsemistä koskevat säännökset
• Edelliseen liittyvä voimaanpanoL (uusi laki)
• Keskeisimmät muutettavat lait:
– asunto-osakeyhtiölaki
– asuntokauppalaki
– kaupparekisterilaki ja YTJ-laki

ASREK –hankkeen vaiheistuksesta
• Ottaen huomioon käytettävissä oleva aika sekä eri tahojen
hankkeelle kokonaisuudessaan asettamat tavoitteet, on MMM:ssä
kuitenkin päädytty siihen, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan
osakkeen saannon ja panttauksen kirjaamista sekä osakkeeseen
kohdistuvan oikeuden ja rajoituksen merkitsemistä palveleva
rekisteri, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen.
• Lisäksi toteutetaan tietopalvelu eri viranomaisrekistereissä
ylläpidettyyn yhtiötä, osaketta ja huoneistoa koskevaan tietoon
• Sen sijaan yhtiön hallussa olevien tietojen, kuten
isännöitsijätodistuksella annettavien tietojen ja muiden yhtiöiden

-hankkeen vaiheistuksesta (jatkoa…)
• toiminnassa sekä asuntojen vaihdannassa tarpeellisten tietojen,
ylläpito ASREK:ssa ei toteutuisi vielä ensi vaiheessa.
• Koska kyse olisi näidenkin osalta henkilötiedoista, joista olisi
säädettävä lain tasolla selkeästi ja yksityiskohtaisesti, ei ennen
vuoden 2019 alkua ehditä tehdä kaikkia tarpeellisia määrityksiä
lainsäädäntöä varten, eikä siten kyetä lyömään lukkoon ajankohtaa,
jolloin rekisteri olisi myös näiden tietojen osalta otettavissa käyttöön.
• Työryhmän toimikausi kuitenkin jatkuu vuoden 2019 loppuun ja
seuraavien vaiheiden käynnistämiseen tähtäävä työ voidaan aloittaa
heti, kun ensimmäisen vaiheen HE saadaan annettua eduskunnalle

Tiivistelmä ASREK:in muutoksista
• viranomaisrekistereissä olevalle, hallintakohdetta koskevalle tiedolle
yksi yhteinen sähköinen palveluväylä
• paperiset osakekirjat poistuvat ja niiden tilalle ”sähköinen
rekisterimerkintä”
• osakeluettelon ylläpito muuttuu (jatkossa keskitetty sähköinen
rekisteri)
• Saannot, omistuskirjaukset ja panttaukset kirjataan sähköisesti

Kirjaamisviranomaisen roolista
• Yhtiöt ilmoittavat huoneistotietojärjestelmän (HTJ) ylläpitäjälle
(Maanmittauslaitos) osakeluetteloista ilmenevät omistustiedot.
Siirtymäajoista lähemmin ehdotuksessa voimaanpanosta.
• Nykyisin käytössä olevat osakekirjat mitätöidään ja samassa
yhteydessä kirjaamisviranomainen tekee merkinnän osakkeita
koskevista omistuskirjauksista ja panttauksista HTJ:ään
• Osakkeiden luovutusta koskeva kirjauksen tekeminen rekisteriin
edellyttää lähtökohtaisesti myyjän suostumusta, jonka
kirjaamisviranomainen tarkistaa ennen uutta omistajakirjausta.
• Kirjaamisviranomainen kirjaa saannot ja panttaukset

Kiitos

