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Onhan taloyhtiö kaupparekisterissä?

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on lähettänyt 
ensimmäisen kehotuskirjeen muun muassa asunto-
osakeyhtiöille, joilla ei ole kaupparekisteriin merkit-
tyä hallitusta. PRH poistaa toimivankin asunto-
osakeyhtiön kaupparekisteristä maaliskuussa 2020, 
jos yhtiö kehotuksista huolimatta ei ilmoita 
toimikelpoista hallitustaan kaupparekisteriin.

Asunto-osakeyhtiön täytyy ilmoittaa hallitus kauppa-
rekisteriin perustamisilmoituksen yhteydessä. Lisäksi 
yhtiön täytyy aina tehdä kaupparekisteriin muutos-
ilmoitus, kun hallituksen kokoonpano muuttuu. 
Velvollisuus ilmoittaa hallitus kaupparekisteriin 
koskee kaikenkokoisia asunto-osakeyhtiöitä, myös 
pieniä.

Ohjeet ilmoitusten tekemiseen löytyvät PRH:n
sivuilta täältä >>

Asunto-osakeyhtiö voi tarkistaa PRH:n Virre-tieto-
palvelusta, mitä tietoja siitä on kaupparekisterissä. 
Virrestä näkee siis myös, onko yhtiöllä rekisteröity 
hallitus ja ketkä hallituksen jäseniksi on rekisteröity.
Virre-tietopalveluun: www.virre.fi

Caruna nostaa siirtomaksuhintoja lähes 4 % marraskuun alusta. 
Omakotiliitto pitää ilmoitusta pöyristyttävänä. Vaikka lainsäädäntö 
tulee mahdollistamaan verkkoyhtiöille jatkuvan maksimituoton 
perinnän, silti verkkoyhtiöt jatkavat korkeita hinnankorotuksia. 
Lisäksi verkkoyhtiöiden monen prosentin takuutuotto on räikeä 
ylilyönti, kun ympäröivä yhteiskunta elää nollakorkomaailmassa.

Omakotiliitto peräänkuuluttaa sääntelyn kehittämisen lisäksi 
sähkönsiirtoyhtiöiden omaa tahtotilaa: tehdäänkö investoinnit 
kustannustehokkaasti? Yhtiöitä ohjaavan lainsäädännön ja 
ohjauskeinojen täytyy muuttua, mutta myös yhtiöiden omistajien 
omilla käytännöillä on erittäin suuri vaikutus. Sähkönsiirron 
parannusten investoinneista olisi säästettävissä miljardi euroa.

Lue lisää Omakotiliiton kotisivuilta: ”Caruna nostaa jälleen 
sähköverkkomaksuja – eikö verkkoyhtiöille riitä mikään?”

Jyrkkä kannanotto 
sähköverkkomaksujen nousuun

Velvollisuus ilmoittaa hallitus 

kaupparekisteriin koskee kaikenkokoisia 

asunto-osakeyhtiöitä, myös pieniä.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/asunto-osakeyhtio/muutosilmoitus/johto_edustajat_ja_tilintarkastajat.html
http://www.virre.fi/
https://www.omakotiliitto.fi/omakotiliitto/ajankohtaista/uutiset_ja_tiedotteet/caruna_nostaa_jalleen_sahkoverkkomaksuja_-_eiko_verkkoyhtioille_riita_mikaan.7959.news


Jätevesilain määräaika umpeutuu

Huolettavatko kodin tai kesämökin jätevedet? Jätevesilainsäädännön 
uudistuksen määräaika umpeutuu tämän kuun loppuun mennessä.

Järjestelmä pitää kunnostaa, jos rakennus sijaitsee enintään sadan metrin 
päässä vesistöstä tai merestä tai on vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesi-
alueella, eikä sen jätevesijärjestelmä vastaa lainsäädännön vaatimuksia. 
Kunnostusta ei tarvita, jos rakennus on rakennettu vuoden 2004 jälkeen, 
kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, tai järjestelmän puhdistusvaati-
mukset täyttyvät jo. 

Lue lisää Omakotiliiton jätevesioppaasta tai kysy omasta tilanteestasi 
neuvojiltamme ➔ https://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta

Asunto- ja talokauppoja suunnittelevien on syytä 
olla hereillä loka–marraskuun vaihteessa, kun 
varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen 
muuttuvat. 

Veroa maksetaan yhä kaksi prosenttia asunto-
osakeyhtiön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden ostosta 
ja neljä prosenttia kiinteistön kauppahinnasta, 
mutta jatkossa veron voi ilmoittaa ja maksaa 
sähköisesti Omavero-verkkopalvelussa.

Suurin muutos on se, että jatkossa myös kiinteis-
tökaupoista on tehtävä varainsiirtoveroilmoitus. 
Aiemmin sitä ei tarvittu. 

Veroilmoituksen tekeminen on aina kiinteistön 
ostajan vastuulla, vaikka kaupassa olisi käytetty 
kiinteistönvälittäjää.

Lue lisää Talouselämän artikkelista >>

Varainsiirtoveron maksaminen muuttuu

https://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta
https://www.talouselama.fi/uutiset/te/e2fbde66-da35-4b00-90d4-c28020b10922


Omakotitaloissa vakavia puutteita, joita 
kotivakuutus ei korvaa

Yhteistyössä If:

Uusi sivusto vanhuuden suunnitteluun 
jokaiselle yli 50-vuotiaalle 

Miten asun mukavasti ja turvallisesti, kun ikää tulee lisää? Mihin minun 
tulisi kiinnittää huomiota syömisessäni voidakseni hyvin? Mihin rahani 
riittävät eläkkeellä? Mikä on eläkevalmennus ja miksi hakeutuisin 
sellaiseen? Miten teen edunvalvontavaltuutuksen? Uusi 
Vanheneminen.fi-sivusto on laaja tietopaketti jokaiselle, joka haluaa 
suunnitella ja ennakoida itselleen ja läheisilleen turvallisia ja hyviä 
vuosikymmeniä.

Moni elää hyvin pitkään eläkkeellä, jopa kolmanneksen elämästään. 
Vanheneminen.fi-hankkeen tavoitteena on, että ihmiset vaikuttaisivat 
hyvissä ajoin itse siihen, että elämänvaiheesta tulee mahdollisimman 
hyvä.

Sivustolta löytyy paitsi valtavasti tietoa, linkkejä ja yhteystietoja myös 
konkreettisia työkaluja kuten työkirjoja, tehtävälistoja, malleja ja pohjia 
laskelmille. Sivustolla voi tehdä testin, millainen vanhuuteen varautuja 
on tai tilata maksuttoman sähköpostikurssin vanhuuteen varautumisen 
teemoista.

Ifin teettämistä Kunnon koti -talotarkastuksista 
selviää, että suomalaiset omakotitalot ovat yleisesti 
ottaen melko hyvässä kunnossa, mutta suurimmas-
ta osasta löytyy silti jotain korjattavaa. Suurimmat 
ja vakavimmat rakennustekniset puutteet liittyvät 
ulkopuolelta tulevan kosteuden hallintaan, kylpy-
huoneisiin, varaajiin ja vesikattoihin.

Jopa 65 prosentissa omakotitaloja ulkopuolisen 
kosteuden hallinta ei ole kunnossa. 40 prosentista 
suomalaistaloista uupuivat patolevyt. Silloin vesi ja 
kosteus pääsevät helposti talon rakenteisiin ja voivat 
aiheuttaa vahinkoa rakenteille ja pahimmillaan 
hometta sisätiloihin.

Tarkastuksissa havaittiin myös väärin tehtyjä sokkelin 
vierustäyttöjä, huolimattomasti asennettuja syök-
sytorvia ja lehdistä tukkoisia rännejä. Näissä kaikissa 
tapauksissa vedet pääsevät kastelemaan sokkelia ja 
perustusta sekä ulkoseinärakenteita.

"Omakotitaloasujan on tärkeää muistaa, että raken-
nuksen ympärille kerääntyvä vesi tulee aina johtaa 
pois perustuksista eli varmistaa salaojien toimivuus, 
ohjata pintavedet poispäin talosta ja huolehtia muu-
tenkin, että perustus pysyy kuivana", Ifistä muistu-
tetaan.

Lue lisää Kauppalehden jutusta >>

https://www.vanheneminen.fi/
https://www.vanheneminen.fi/
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/suurselvitys-suomalaisissa-omakotitaloissa-vakavia-puutteita-joita-kotivakuutus-ei-korvaa-olisi-hyva-korjata-viipymatta-jotta-niista-ei-synny-vakavampia-ongelmia/b4ea5356-35b1-440a-bbcc-54f8f9a4b3f6?fbclid=IwAR3sb0mMP2igEOvJzz4t6YSE7qwQ9drzwCecQ5g4W10iIJfdy3BMXm0MAdU


NEUVONTANUMERO KAIKKIIN NEUVONTOIHIN 

puh. 010 80130

LAKIMIES TAVATTAVISSA 
Omakotiliiton toimistolla Helsingin Pasilassa 
sekä Oulussa joka toinen torstai, parillisina 
viikkoina, klo 15-17. 

Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 min. 
Neuvonta on maksutonta. Lisätietoa verkosta, 
ajanvaraukset liiton toimistoassistentti Anne 
Honkaselta, puhelin (09) 6803 7150.JURIDISK RÅDGIVNING 

PÅ SVENSKA 
Klockan 16-17

På följande dagar: 
6.11., 4.12.

KYSY LAKINEUVOA SÄHKÖISESTI 
- Saat vastauksen sähköpostiisi 
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta

RAKENNUSNEUVONTAA
• Torstaisin klo 17-19

KORJAUSRAKENNUS-
NEUVONTAA
yhteistyössä Vanhustyön 
keskusliiton kanssa
• Torstaisin klo 13-15

PIHA- JA PUUTARHA-
NEUVONTAA
maalis-syyskuussa 
ennalta määrättyinä 
tiistaipäivinä 
klo 13-15.

Seuraavaksi:
maaliskuussa 2020!

ENERGIANEUVONTAA
ennalta määrättyinä 
perjantaipäivinä
klo 17-19.

Seuraavaksi: 15.11., 
13.12.

Neuvojat ja tarkat 
neuvonta-ajat näet 

Omakotiliiton kotisivuilta!

RAKENNUS- JA 
ASUMISTERVEYSNEUVONTAA
• Torstaisin klo 16-17

LAKINEUVONTAA
• Maanantaisin

klo 13-19
• Tiistaisin

klo 17-19
• Keskiviikkoisin

klo 13-16 ja 
klo 17-19

Maksutonta neuvontaa jäsenille

Omakotiliiton neuvonta on jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa, joka on kustannettu 
jäsenmaksuvaroin. Neuvonnasta ei peritä erillistä maksua. Asiakas/jäsen joutuu 
kuitenkin maksamaan omat puhelumaksunsa. Soittaminen 01080 palvelunumeroon 
maksaa kaikista kotimaan lankaverkon liittymistä ja kaikista matkapuhelinverkon 
liittymistä 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

MUISTA MYÖS: Jäsenkortilla liiton yhteistyö-
asianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkki-
oista alennusta -15 %, kuitenkin enintään 300 €.

VALTAKUNNALLISTA 
HAJA-ASUTUSALUEIDEN
JÄTEVESINEUVONTAA
• Torstaisin klo 19-20

• Kysy jätevesiasioista
sähköisesti:
www.omakotiliitto.fi/
jatevesineuvonta

Huom. Neuvontaa ei ole juhlapyhinä tai niiden aattoina.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasenpalvelut/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/neuvonta
http://www.omakotiliitto.fi/jatevesineuvonta


RTV Myymälöistä tuoteryhmästä 
riippuen alennusta 10-35 % sekä aina 
kampanjatuotteistakin alennusta 5 %

VESIVEK KATTOREMONTTI Katto-
remontin tilaajalle näppärä Kouru-
Kaapo rännienpuhdistin kaupan 
päälle.

VESIVEK RÄNNIT Kun tilaat rännire-
montin tai kattoturvatuoteet asen-
nettuna Vesivekiltä, saat kaupan 
päälle näppärän Kouru-Kaapo -
rännienpuhdistimen!

Yli 30 etua jäsenkortillasi

SALAOJAKYMPIT Salaojaremontti 
avaimet käteen –periaatteella -200 €.

MASTERPIPE Omakotitalon koko 
talon viemärisaneerauksen 
yhteydessä kaupanpäällisenä uusi 
IDO wc-laite asennettuna. Arvo 
mallista riippuen noin 400 euroa.

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY 30 € 
alennus omakotitalon ilmanvaihdon 
puhdistuksesta.

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS
50 % alennus pörssisähkön kuukausi-
maksusta. Etusi 21 €.

ANTTOLANHOVI
Hotellimajoituksesta ja ravintolan 
ruoka-annoksista alennusta 20 %.

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN 
TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA
Omakotiliiton yhteistyöasianajo- ja 
lakitoimistojen toimeksiantopalkki-
oista alennusta 15 %, kuitenkin 
enintään 300 €.

TALLINK SILJA Liity Club One –jäse-
neksi veloituksetta, suoraan Silver-
tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu 
mm. jopa 20 % perusalennus tie-
tyistä normaalihintaisista tuotteista.

§

VIKING LINE Alennusta päivän 
risteily- ja reittihinnoista 10-30 %. 
Koskee myös autopaikkoja.

IF If Etuohjelma palkitsee. Saat va-
kuutuksesi Omakotiliiton jäsenenä 
edulliseen hintaan.

ENEFIT Uusi jäsenetu sähköstä, lue 
lisätiedot Omakotiliiton kotisivuilta. 
Lisäetuna toinen Enefit-sähkösopimus 
ilman kuukausittaista perusmaksua! 

TELEPAPAT Alennus 10 % liittymän 
kuukausimaksusta. Telepappojen 
Satavarma™ tarjoaa samassa paketis-
sa kotipuhelimen ja puhelinliittymän 
kuitu- ja laajakaistayhteyksille.
Ei kuuluvuusongelmia, heti valmis ja 
aina verkossa!

VERISURE 300 € alennus Verisure -
paketteihin ja ilmainen kodinturva-
kartoitus.

HUONEISTOKETJU Täyden palvelun 
kiinteistön myyntipalvelu jäsenetu-
hintaan: saat ilmaisen hinta-arvion 
talostasi, ilmaisen myyntisuunnitel-
man ja kodinvaihdon konsultoinnin 
sekä jo edullisesta välityspalkkiosta 
20 % alennuksen!

VÄRE Aurinkopaneelit avaimet 
käteen -pakettina alkaen 69 €/kk. 
Lisäetuna 2 paneelia kaupan päälle! 
Kahden vuoden määräaikaisen 
sähkösopimuksen solmiville 
alennusta energiamaksusta sekä 
Kodin lisäturva kaupan päälle.
Lisäksi myös Avainturva-vakuutus 
täysin ilmaiseksi.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/rtv
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/vesivek_kattoremontti
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/vesivek
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/salaojakympit
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/masterpipe
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/sisailmahuolto
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/pks
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/anttolanhovi
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/lakimiespalvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/tallink_silja
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/viking_line
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/if
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/enefit
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/telepapat
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/verisure
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/huoneistoketju
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/vare


ST1 Omakotiliiton jäsenkortin mag-
neettiraita toimii automaattisesti St1 
Käteisalennuskorttina, jolla saat heti
alennusta polttonesteestä kaikilta 
St1- ja Shell-asemilta. 
Lue lisää muista eduista täältä. 
Rekisteröimällä jäsenkortin kuulet 
ennakkoon kevään tulevista eduista. 
Saat alennusta heti myös lämmitys-
öljytilauksista. Tilaa lämmitysöljyä 
helposti st1.fi tai 0800 166 266. 

C&C SOLUTIONS OMAKOTI -
PALVELUT Palveluiden hinnasta 
-15 %. Avullamme löydät ja kilpailu-
tat urakoitsijat, suunnittelijat, työn-
johtajat ja arkkitehdit kaikenkokoi-
siin hankkeisiin sijainnista riippu-
matta. Säästä 40-375 €.

SYNSAM Silmälaseista -30 %, 
Aurinkolaseista -25 %, Piilolinsseistä -
10 %. Edut myönnetään kaikista Suo-
men Synsam-liikkeistä jäsenkorttia 
näyttämällä.

CRAMO Alennusta 10-65 % vuokra-
koneista ja laitteista. Katso uudet 
tarjousprosentit kotisivuiltamme! 

NUNNAUUNI NunnaUuni-tulisijan 
ostajalle Aika-tuotteen Hali - Pieni 
puunkannin kaupan päälle! Edun 
arvo 124 €. 

RAKSYSTEMS Kodin määräaikais-
tarkastus sekä Tarvekartoitus 
korottomalla 6 kk maksuajalla.

LEDSTORE 10 % alennus normaali-
hintaisista tuotteista. Myös veloituk-
seton valaistussuunnittelupalvelu 
remontoijille ja rakentajille.

SUOMEN TALOKATSASTUS OY 
Kuntotarkastuksesta (vuoden 2019 
aikana) -100 €.

KEVÄTMESSUT 2.–5.4.2020 
Helsingissä 2 pääsylippua 1 hinnalla 
(norm. hintaisesta sisäänpääsystä). 
Samanaikaisesti 5 messutapahtumaa: 
Asu & Remontoi, OmaMökki, 
Kevätpuutarha, Lähiruoka&Luomu, 
Sisusta! Etusi 19 €.

RADONFIX SUOMI OY Radonmit-
tauspurkit 2 kpl jäsenhintaan 78 € 
(norm. 91 €).

SUOMEN KATTOCENTER Orima-
kattoturvatuotteet 30 % alennuksella. 
Lisäksi KattoCenter tarjoaa ilmaisen 
kattotarkastuksen toimialueellaan 
oleviin pientaloihin. 

KOTIPUUTARHA–LEHTI Uusille 
tilaajille vuositilaus puoleen hintaan 
ja nykyisille tilaajille 10 € alennus 
vuositilaushinnasta.

BENDERS 5 litran astia katto- ja kivi-
pesuainetta hintaan 50 € (ovh. 83 €) + 
toimituskulut.

ANINKAINEN.FI –KIINTEISTÖNVÄLI-
TYS aninkainen.fi tarjoaa Omakoti-
liiton jäsenille 1000 euron alennuk-
sen välityspalkkiosta. Ota yhteyttä 
välittäjään ja sovi ilmaisesta arvio-
käynnistä.

CASHBACK-OMINAISUUS JÄSEN-
KORTISSASI Rahaa takaisin jokaisesta 
ostoksestasi jopa 5 %. Omakotiliitto 
on osa Cashback Worldia. Jäsenkor-
tillasi eli Cashback-kortillasi saat 
rahaa takaisin ostoksistasi Cashback 
World -yhteistyöyrityksissä sekä 
keräät Shopping Points -pisteitä 
erikoistarjouksiin. Aktivoi korttisi jo 
tänään!

BINJA –TIIVISTYSLISTAT Tiivistyslis-
tapaketti verkkokaupasta hintaan 
34 € + rahti 12 € TAI 3 pkt 100 € 
rahtivapaasti.

FOREVER-KUNTOKLUBIT 
Omakotiliiton jäsenille 20 % alennus 
asiakkuudesta! Jäsenedun saat 
näyttämällä jäsenkorttia ja aktivointi-
koodilla ”Omakotiliitto”. Voit myös 
kokeilla kolme päivää ilmaiseksi!

LAAJAVUOREN HIIHTOKESKUS 
LAAJIS Tunti- ja päivälipuista -10 %.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/st1
https://www.st1.fi/tarjoukset
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/c_c_solutions_omakoti_-palvelut
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/synsam
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cramo
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/nunnauuni
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/raksystems
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/ledstore
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/suomen_talokatsastus_oy
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/oma_koti_-messut?v_2430=6573
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/radonfix
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/suomen_kattocenter
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/kotipuutarha
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/benders
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/aninkainen.fi_-kiinteistonvalitys
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/cashback
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/binja-tiivistyslista
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/tarjoukset/forever-kuntoklubit
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/jasentarjoukset/laajis


Kannattajajäsenet tukevat toimintaamme pientaloasumisen edunvalvonta- ja palvelutoiminnassa. 
Toimintaamme tukemassa:

facebook.com/omakotiliitto twitter.com/omakotiliitto instagram.com/omakotiliitto

Omakotiristikko

Avaa ja täytä Omakotiristikko. 

Ilmoita punaisista numeroista 
muodostuva ratkaisusana ja yhteystietosi 
17.11.2019 mennessä Omakotiliiton 
toimistoon toimisto@omakotiliitto.fi

Huom! Jos täyttäminen ei onnistu selaimes-
sa, tallenna ristikko pdf-muodossa omalle 
koneellesi.

Oikein vastanneiden kesken arvomme 
kolme Omakotiliitto-aiheista tuotetta.

Edellisen jäsenkirjeen ristikon ratkaisusana 
oli URAKKA. Arvonnassa onnetar suosi 
jäseniämme Espoosta, Raumalta ja 
Porvoosta.

https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/palvelut/jasenkirje/omakotiristikko
https://www.facebook.com/Omakotiliitto/
https://twitter.com/omakotiliitto
https://www.instagram.com/omakotiliitto/
https://www.omakotiliitto.fi/jasenelle/palvelut/jasenkirje/omakotiristikko
mailto:toimisto@omakotiliitto.fi

