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Visma Fivaldi ja 
Huoneistotietojärjestelmä 



● Kaikki Suomen taloyhtiöt ja osakehuoneistot siirtyvät 

vaiheittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämään rekisteriin.

● Tulevaisuudessa paperiset osakekirjat jäävät historiaan ja 

omistukset perustuvat sähköisiin merkintöihin.

● Tiedot osakehuoneistojen omistuksista ja panttauksista 

löytyvät jatkossa huoneistotietojärjestelmästä.

Huoneistotietojärjestelmä
pähkinänkuoressa



Kenelle?
● Isännöintiyrityksille

● Tilitoimistoille:
○ jotka käyttävät Fivaldin 

kiinteistöhallinnan toimintoja
○ joiden asiakkaina on 

isännöintiyrityksiä

Muutos pähkinänkuoressa

Miksi?
● Rekisteriin siirtyminen parantaa asuinhuoneistojen 

tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta sekä 
luotettavuutta, mikä sujuvoittaa asuntokauppaa ja 
luotonantoa.

● Paperisista osakekirjoista luopuminen mahdollistaa 
digitaalisten palveluiden kehittämisen ja helpottaa 
monen toimijan työtä.

● Merkittävä siirtymä uuteen digitaaliseen järjestelmään.



Mitä Fivaldissa on tehtävä?

● Tarkista, että Fivaldissa on tarvittavat tiedot 
osakeluettelon siirtoa varten.

● Siirrä osakeluettelot huoneistotietojärjestelmään 
Fivaldin ja HTJ:n tiedonsiirtopalvelun avulla.

● Käsittele jatkossa HTJ:ssä hallinnoitavien osakesarjojen 
uudet, saapuneet omistajanvaihdot.



● Hae hallitukselta hyväksyntä osakeluetteloiden siirrolle.

● Varmista, että omistajien tietoihin on syötetty joko syntymäaika 
tai henkilötunnus tai yritysomistajalle y-tunnus (edellytys siirron 
onnistumiselle).

● Tarkista, että huoneistoille on syötetty rajoitukset.

● Huolehdi, että osakkaiden tiedot ovat oikein Fivaldissa.

● Päivitä kaupparekisterin tiedot ajan tasalle hyvissä ajoin.

Miten valmistaudun muutokseen?



Fivaldiin tulevat uudet 
toiminnallisuudet 

● Mahdollisuus muodostaa osakeluetteloista 
siirtotiedosto, jonka voit ladata HTJ:n 
tiedonsiirtopalveluun

● Osakeryhmätunnuksien sisäänluku HTJ:n 
tiedonsiirtopalvelusta saatavalla tiedostolla

● Uusien omistajanvaihtojen haku HTJ:ssä 
hallinnoitavista osakesarjoista

● Uusien taloyhtiöiden perustaminen HTJ:ssä olevien 
tietojen perusteella (huoneistot, henkilöt, sidokset, tontit)



1. Lataa siirtoaineisto Fivaldista työasemalle.

2. Vie siirtoaineisto Huoneistotietojärjestelmään HTJ:n 
tiedonsiirtopalvelussa.

3. Lisää tiedonsiirtopalvelussa käsin mahdolliset rajoitukset sekä sen 
hallituksen kokouksen päivämäärä, jossa hyväksyntä osakeluettelon 
siirrolle on saatu.

4. Hyväksy aineisto tiedonsiirtopalvelussa.

5. Tuo Huoneistotietojärjestelmästä saadut osakeryhmätunnukset 
Fivaldiin.

6. Yhteys Huoneistotietojärjestelmään on nyt luotu! Uusia 
omistajanvaihtoja haetaan päivittäin automaattisesti, mutta myös 
tietojen haku manuaalisesti on mahdollista.

Osakeluettelon siirron vaiheet



Siirron vaiheet kuvattuna

Siirrettävät taloyhtiöt tilatietoineen

Pikalinkki ohjemateriaaliin & HTJ tiedonsiirtotyökaluun

Siirtoon liittyviä 
toiminnallisuuksia



Siirrettävien tietojen 
tarkasteluun



Siirrettävien alueiden, rakennusten ja taloyhtiön tietojen
tarkastelu/tarkistaminen

Siirrettävien hallintakohteiden tietojen tarkastelu/tarkistaminen



Rajoituksien 
tarkasteluun



Taloyhtiön/hallintakohteiden rajoitukset HTJ tiedonsiirtotyökalua varten



Siirtotiedoston lataaminen HTJ tiedonsiirtotyökalua varten & PDF hallituksen kokoukseen



1. Ilmoitus käyttäjälle uudesta omistajanvaihdoksesta

2. Uuden omistajanvaihdon tietojen läpikäynti 
(mahdollinen lunastusoikeus)

3. Vanhoihin omistajiin liittyvät toimenpiteet
(mm. sidoksien päättäminen)

4. Uusien henkilöiden ja sidoksien lisääminen tietoineen sekä 
muut toimenpiteet (tavoitteiden ajo jne.)

5. Omistajanvaihdon merkitseminen valmiiksi

Uusien omistajanvaihtojen 
käsittely



Tieto viimeisimmästä uusien omistajanvaihdosten hakuajankohdasta & mahdolliset huomautukset

Uusi omistajanvaihto ja siihen liittyvät tiedot
Tehtävä/muistilista

Uudet ja vanhat 
omistajat tietoineen

Lisätietojen syöttömahdollisuus

Uusien omistajanvaihtojen haku manuaalisesti



Uuden omistajan tietojen syöttämiseen



Uusien omistajanvaihtojen haku manuaalisesti

Uuden omistajan tietojen syöttäminen (henkilötiedot)



Uuden sidoksen tietojen syöttäminen



Uusien taloyhtiöiden 
perustaminen Fivaldiin 
HTJ:n tietojen perusteella

1. Käynnistä yrityksen alustustoiminto.

2. Vie alustus loppuun asti. Älä syötä tonttien, rakennusten 
tai huoneistojen tietoja!

3. Käynnistä tietojen tuonti Huoneistotietojärjestelmästä.

4. Lisää rakennusten tiedot ja valitse huoneistoille oikeat 
rakennukset. HTJ:n toisessa osassa tämä työvaihe poistuu!

5. Aseta sidosten voimassaoloajan alkupäivämäärä.

6. Vie tonttien, rakennusten, huoneistojen sekä omistajien/ 
sidosten tiedot Fivaldin rekistereihin.



Tavoiteaikataulu Fivaldissa

Omistajanvaihdot ja osakeluettelon siirto

12/2022

HTJ:n taloyhtiön perustamistyökalu

Q1/2023



Kiitos osallistumisesta!

Muistathan antaa webinaarista ruusuja ja risuja 
palautekyselyssä, jonka saat pian sähköpostiisi!

🤝



Make progress happen

Entrepreneurial

Dedicated

Responsible

Inclusive


