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Osakeluettelon siirtopalvelun kautta saatava tietopalvelu

1.1.2019 jälkeen perustettu taloyhtiö tai ennen 1.1.2019 perustettu 
taloyhtiö, joka on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon 
Maanmittauslaitokselle, saa tarvittaessa osakeluettelon ja osakkaiden 
yhteystiedot huoneistotietojärjestelmästä, mm. yhtiökokouskutsun 
lähettämistä varten.

Siirtopalvelusta tulostettava osakeluettelo ja osakkaiden 
yhteystiedot -lista on tarkoitettu vain yhtiön käyttöön eikä niitä saa 
luovuttaa edelleen. Osakkaat voivat tilata osakeluettelon 
Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta.

Yhtiön kaupparekisteriin merkitty isännöitsijä tai hallituksen 
puheenjohtaja voi kirjautua osakeluettelon siirtopalveluun 
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla ja hakea 
palvelusta taloyhtiön käyttöön taloyhtiön osakeluettelon ja osakkaiden 
yhteystietolistan. Nämä henkilöt voivat myös valtuuttaa suomi.fi-
palvelussa toisen henkilön asioimaan puolestaan siirtopalvelussa 
Taloyhtiön osakeluettelon tietojen käsittely ja siirron hyväksyminen -
valtuudella. Siirtopalvelusta haetut tiedot ovat taloyhtiölle ilmaisia.

Taloyhtiön osakeluettelo sisältää omistajien syntymäajat sekä osoitteet, 
ja se on tarkoitettu ainoastaan taloyhtiön omaan käyttöön. Osakeluettelo 
ei sisällä osakkeenomistajien sähköpostiosoitteita, vaan esim. 
yhtiökokouskutsujen lähettämistä varten taloyhtiö saa käyttöönsä 
erillisen listan kaikkien osakkaiden yhteystiedoista. Jos osakkaalla on 
turvakielto, hänen tietonsa eivät näy tulosteilla.



Tietopalveluun kirjautuminen
https://osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto

https://osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto


Siirry osakeluettelon siirto –sivulla alaspäin ja paina 
SIIRRY PALVELUUN >



Tunnistautuminen palveluun

Tunnistuspalveluna käytetään suomi.fi-

tunnistuspalvelua. Palvelun avulla 

käyttäjä voi tunnistautua vahvalla 

tunnistautumismenetelmällä. Palvelussa 

voi tunnistautua käyttämällä 

varmennekorttia, mobiilivarmennetta tai 

henkilökohtaisia pankkitunnisteita.

Suomi.fi-tunnistuspalvelulla on yhteys 

Patentti- ja rekisterihallituksen 

kaupparekisteriin. Tunnistamisen 

yhteydessä kaupparekisteristä haetaan 

tieto siitä, missä yhtiöissä tunnistautunut 

käyttäjä on esimerkiksi isännöitsijänä tai 

taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana.



Jos kirjaudut ensimmäisen kerran 

osakeluettelon siirtopalveluun, tulee sinun 

hyväksyä käyttöehdot kirjautumisen 

yhteydessä. Jos käyttöehtoihin on tullut 

muutoksia, tulee ne hyväksyä uudestaan.

Vaikka olet hakemassa vain tietopalvelua, 

avautuu Huomio –ikkuna. Tässä 

tapauksessa osakeluettelo on kuitenkin jo 

siirretty tai kyseessä on uusi yhtiö, joka on 

automaattisesti huoneistotietojärjestelmän 

piirissä.

Jatka painamalla ok.



Yhtiön valitseminen

Valitse listalta se yhtiö, jonka tietopalvelua olet hakemassa tai hae yhtiö Y-tunnuksella.



Yhtiö, joka perustettu ennen 1.1.2019 ja jonka osakeluettelo on 
siirretty huoneistotietojärjestelmään

Voit tulostaa tältä sivulta 

yhtiön käyttöön 

tarkoitetun 

osakeluettelon ja 

osakkaiden yhteystiedot. 

Tiedot ovat 

maksuttomia.



Yhtiö, joka on perustettu 1.1.2019 jälkeen

Voit tulostaa tältä sivulta 

yhtiön käyttöön 

tarkoitetun 

osakeluettelon ja 

osakkaiden yhteystiedot. 

Tiedot ovat 

maksuttomia.


