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Tiedote 

Digitalisaatio tuo isot muutokset asuntokauppaan 

Asuntokaupassa on odotettavissa digitaalinen murros Suomessa. Välitysalan digimurroksen 
kärkenä tulee olemaan keväällä 2018 voimaantuleva EU:n tietosuoja-asetus, jonka jälkeen 

kiinteistönvälitysalan toimintamalleja ravistelee asunto-osakkeiden muuttuminen sähköiseksi 

keväällä 2019.   

EU:n tietosuoja-asetus tulee yhdenmukaistamaan tietosuojasääntelyä. Kiinteistönvälitysalalla tämä merkitsee, että 

jokaisen henkilötietoja käsittelevän kiinteistönvälitysyrityksen – siis käytännössä kaikkien yritysten - tulee ratkaista, 

miten tulevan lainsäädännön vaikutukset huomioidaan nykyisissä ja suunnitteilla olevissa toiminnoissa. 

”Asiakastietojen luotettava hallinta on ollut yksi keskeinen tekijä toimintamallissamme jo pitkään. Tulevan 

lainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä on jo tehty, sillä suhtaudumme äärimmäisen vakavasti yksityishenkilöiden 

oikeuksien turvaamiseen palveluissamme. Olemme jo reagoineet mm. vaatimukseen tietosuojavastaavasta ja 

tietosuoja-asetuksen edellyttämä tietosuojalainsäädäntöön ja kyberturvallisuuteen perehtynyt henkilö on jo 

aloittanut palveluksessamme”, toteaa RE/MAX Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto. 

Maa- ja metsätalousministeriön tänä keväänä käynnistämä ASREK hanke tulee muuttamaan 

osakehuoneistojen tietojenkäsittelyä ja omistajarekisteröinnin menettelytapoja keväällä 2019. 

Kiinteistönvälitysalaan hankkeessa luotava sähköinen asunto-osakkeiden hallintarekisteri tuo merkittäviä 

muutoksia. Kun paperiset osakekirjat korvataan sähköisellä omistusrekisterillä, tulee osakekauppojen seurannasta 

ajantasaista ja vakuuskäsittelystä nopeampaa paperisten osakekirjojen maailmaan verrattuna, ilman hukkuneiden 

osakekirjojen metsästystä. 

Hankkeen avulla tiedot asuntoyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta ja osakeomistuksista tulee helpommin saataville 

ja tietojen luotettavuus sekä kattavuus paranevat. ”Tämä on alan kannalta loistava hanke. Tutkimme jo hankkeen 

luomia uusia mahdollisuuksia asunto-osakkeiden sähköiseen kaupankäyntiin ja asuntojen vakuusarvojen hallintaan 

sekä asunto-osakeyhtiön elinkaareen liittyvien tietojen parempaan tuomiseen asiakkaillemme”, toteaa hanketta 

kiittäen RE/MAX Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto.  

RE/MAX Suomi seuraa näitä hankkeita ja kehittää koko ajan toimintamalleja, jotka vastaavat tulevan 

lainsäädännön vaatimuksia sekä mahdollistavat uusien digitaalisten palvelumallien käyttöönoton tarvittavien 

sähköisten rekistereiden valmistuttua. 
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Suomessa ensimmäinen REMAX-toimisto avattiin 2006. Tällä hetkellä REMAXilla on noin 300 välittäjää 17:llä eri paikkakunnalla Suomessa, ja 

välittäjämäärä on kasvussa.  Yhtiön tavoitteena on palvella jokaista asiakasta tasalaatuisesti ja laadukkaasti, oli kyse asunnon sitten 

myymisestä, ostosta tai vuokrauksesta. REMAX toimii globaalisti yli 40 vuoden kokemuksella lähes 100 maassa noin 6 800 toimiston ja yli 100 

000 välittäjän vahvuudella. REMAX on markkinajohtaja 11 Euroopan maassa, USA:ssa ja Kanadassa. REMAX-välittäjät auttavat vuosittain yli 

miljoonaa ihmistä ostamaan ja myymään kotinsa ympäri maailmaa. 
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