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Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
Asunto-osakeyhtiön edustaminen ja valtuuttaminen



Esityksen sisältö

• Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä

• Asunto-osakeyhtiön edustaminen ja 
valtuuttaminen



Tässä esityksessä esitetyt asiat 
edellyttävät säädösmuutoksia. 
Esityksessä kuvatut toimintatavat ovat 
tämänhetkinen paras arvaus siitä, 
kuinka uudessa järjestelmässä 
toimittaisiin.



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä

• sopimukset
• aineistot
• ohjelmistot
• valtuutukset



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• sopimukset

– MML tekee sopimukset ASREK:n käytöstä 
rekisteriä ylläpitävien tahojen sekä 
tietopalveluasiakkaiden kanssa

– sopimuspohjia aletaan laatimaan siinä 
vaiheessa, kun lainsäädäntötyön perusteella 
voidaan riittävällä varmuudella tehdä oletuksia 
eri toimijoiden rooleista järjestelmässä



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• sopimukset

– aikataulu tämänhetkisen tiedon mukaan
• HE-luonnos alkuvuosi 2018

– sopimuspohjia voidaan alkaa laatimaan
• lausunnot saatu HE-luonnoksesta loppukevät 2018

– sopimuksia voidaan täydentämisen jälkeen alkaa 
solmimaan järjestelmän ylläpitäjien ja 
tietopalveluasiakkaiden kanssa

– ehdollisena tässä vaiheessa, riippuvuus lainsäädännön 
etenemisestä



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• sopimukset ASREK:n käytöstä

– edellytyksenä järjestelmän ammattimaiselle käytölle
• rekisterin ylläpitäjät
• tietopalveluasiakkaat

– poikkeuksena 
• isännöitsijät/hallituksen puheenjohtajat tehdessään tietojen 

tarkistamistyötä
– asiointioikeus tietojen tarkistamiseen saadaan suoraan 

kaupparekisteritietojen perusteella
– muuhun toimintaan ASREK:ssa myös isännöitsijät tarvitsevat 

sopimuksen MML:n kanssa
• omien tietojen tarkastaminen (=omat omistukset)



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä

• aineistot kuntoon
– asunto-osakeyhtiöiden tiedot PRH:lla

• yhtiön nimenkirjoittajat
• yhtiön isännöitsijätieto



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• aineistot kuntoon

– asunto-osakeyhtiöiden tiedot 
isännöintijärjestelmissä

• osakeluettelot
• asuntojen tekniset tiedot

– vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä teknisiä tietoja 
asunnoista ASREK:iin viedään

– nopeuttaa tietojen tarkistamistyötä ASREK:ssa



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä

• PRH
– tarpeettomien asunto-osakeyhtiöiden 

poistaminen kaupparekisteristä
• Verohallinto

– tarpeettomien asunto-osakeyhtiöiden 
poistaminen ASVA-järjestelmästä



Käynnissä olevia projekteja
• PRH, VRK ja Verohallinto

– projektit käynnissä sopeutustyön tekemiseksi
• PRH

– uuden asunto-osakeyhtiön perustaminen sähköisesti ja 
muutokset

– integraatio yhtiön tietojen välittämiseen ASREK:n ja 
kaupparekisterin välillä

– huoneistoselitelmä
– uusien asuntojen omistajat
– yhtiöjärjestykset



• VRK
– ulkomaalaisten henkilöiden (luonnolliset 

ja oikeushenkilöt) tunnistaminen 
– suomi.fi-palveluiden laajentaminen
– Pysyvä huoneistotunnus

Käynnissä olevia projekteja



• Verohallinto
– ASVA varainsiirtoverotietojen 

kytkeminen Verohallinnon 
tietojärjestelmiin

Käynnissä olevia projekteja



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• Muut sopeutustyöt

– rajapintoja käyttöön tietojen siirtoon 
ohjelmistojen välillä

• ASREK:n tietojen ylläpitäjät ja tietopalvelukäyttäjät
– isännöitsijät, luottolaitokset, ulosotto, jälleenmyyjät, 

kiinteistövälittäjät ...

– vaiheistus täsmentämättä
– ensimmäiset skeematiedot julkaistaneen 

02/2018



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• asiointivaltuuden hallinta

– MML:n käyttövaltuushallinta
• kaikki toimijat, jotka eivät voi saada 

asiointivaltuutta kaupparekisteristä
– suomi.fi-tunnistus ja suomi.fi-valtuudet

• isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitusten 
puheenjohtajat

• edellytyksenä ajantasaiset ja oikeat tiedot 
kaupparekisterissä, jolloin taloyhtiön 
isännöitsijän/hallituksen pj:n tiedot voidaan 
hakea kaupparekisteristä



Suositeltavia ennakkotoimenpiteitä
• valtuuttaminen MML:n käyttövaltuushallinnassa

– sopimus pääkäyttäjästä MML - asiakasorganisaatio
– pääkäyttäjä voi valtuuttaa oman organisaationsa henkilöitä
– valtuutukset viedään MML:n käyttövaltuushallintaan

• käyttäjien lukumäärän suhteen suurimpia toimijoita 
todennäköisesti luottolaitokset ja kiinteistövälittäjät

• jotta ASREK:n käyttö voi alkaa 1.1.2019, pitää käyttäjien 
asiointivaltuudet olla määriteltynä ennen vuoden vaihdetta

• tuttua toimintaa monille pankeille Kiinteistövaihdannan 
palvelun osalta



Asunto-osakeyhtiön edustaminen ja 
valtuuttaminen

• ammatti-isännöitsijät ja omatoiminen isännöinti
– n. 50 000 kpl asunto-osakeyhtiötä kumpaakin

• tehtävänä molemmilla alkuun ASREK:iin tuotetun 
osakeluettelon tarkistaminen ja mahdollisesti 
huoneistoselitelmän tietojen rakenteistaminen

• ASREK:n tietojen tarkistamisen jälkeen vastuu osakeluettelon 
omistajatietojen ylläpitämisestä poistuu isännöitsijältä
– yhtiöjärjestysmuutokset PRH:n kautta, vastuu taloyhtiö

• huoneistoselitelmä päivittyy ASREK:iin
– omistajamuutokset ASREK:n kirjaamistoiminnan kautta



Asunto-osakeyhtiön edustaminen ja 
valtuuttaminen

• suomi.fi –tunnistus sekä suomi.fi-valtuutus
– isännöitsijän ja päävastuullisen isännöitsijän tiedot 

saadaan kaupparekisteristä
– hallituksen puheenjohtajan tiedot saadaan 

kaupparekisteristä

-> merkintöjen perusteella asiointivaltuus

• tietojen pitää olla ajan tasalla!



Asunto-osakeyhtiön edustaminen ja 
valtuuttaminen

• kaupparekisteristä saamansa asiointivaltuuden perusteella 
isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja voi tehdä ASREK:n 
tietojen tarkistamisen

• kaupparekisteristä saadun asiointivaltuuden perusteella voi myös 
valtuuttaa lisää käyttäjiä suomi.fi-valtuudet -palvelussa

– esim. isännöintitoimiston toimistohenkilökunta
• suomi.fi –valtuudet käyttöön 10/2017, yli miljoona puolesta 

asiointia tähän mennessä
• nimenkirjoitus kaksi toimijaa yhdessä, esim. hallituksen pj + 

hallituksen jäsen
– kehitystehtävä, tavoitteena välineet tämän hallintaan 2018 aikana

• valtuutuspalvelun kokeilulinkki 
https://valtuusrekisteri.beta.suomi.fi/idp/profile/select?lang=fi&cke
y=e1s1 



Tunnistautumistavat suomi.fi -tunnistuspalvelussa













Uusi asiakategoria 
ASREK:lle
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