


● Kun osallistut ensimmäisen kerran 
webinaariin, sinulle aukeaa kysely 
ääniasetuksista (voi aueta muiden 
ikkunoiden taakse)

● Valitse, millä laitteella haluat 
kuunnella webinaaria
○ Tietokone
○ Puhelin

● Valitse, kuunteletko webinaaria 
laitteen kaiuttimen vai 
kuulokkeiden kautta

● Muistaa painaa lopuksi ok 

Tervetuloa Tampuurin webinaariin! Ongelmia 
äänen kanssa? Tarkista asetukset



● Webinaarin kesto on 60 minuuttia
● Webinaari tallennetaan. Saatte tallenteen myöhemmin 

sähköpostitse. 
● Kysymyksiä voi esittää Questions-kohdasta koko 

webinaarin ajan. Kysymyksiin vastataan esityksen 
jälkeen tai jos aika loppuu kesken, myöhemmin 
sähköpostilla / verkkosivuillamme.

Tervetuloa Visma Tampuurin 
webinaariin

Alkuun muutama käytännön asia
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Mikä on Tampuurin markkinointihaku?

● Asiakkaan sivustokokonaisuuteen linkitettävä moduuli, jolla tuleva 
asukas voi hakea vuokra-asuntoja 

● Kohteet ja huoneistot tuodaan suoraan Tampuurin kohdemassasta

● Hakuehtoina voidaan käyttää useimpia kohderekisterin kenttiä

● Haku voi kohdistua yleisesti hakukriteerit täyttäviin kohteisiin tai jos 
halutaan, voidaan hakijalle sallia ns. “ostoskori”, jonka voi liittää suoraan 
eteenpäin Tampuurin hakemukselle.

Markkinointihaku



Markkinointi
-haku



Markkinointi
-haku



Hyödyt

● Markkinointihaku keskittyy vain asiakkaan omiin kohteisiin, toisin kuin 
esim. Etuovi tai Oikotie

● Tiedot noudetaan Tampuurista ja ne ovat aina ajan tasalla

● Toimii saumattomasti yhdessä Tampuurin sähköisen hakemuksen 
kanssa

Markkinointihaku



Mikä on Tampuurin sähköinen asuntohakemus?

● Loppukäyttäjälle suunnattu verkkopalvelu, jolla asukkaaksi haluava voi 
jättää asuntohakemuksen ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta

● Parametroitavissa asiakkaan tarpeen mukaiseksi

● Mahdollistaa useiden eri hakemustyyppien keräämisen, esim. 
seniorihakemus, opiskelijahakemus

● Tiedot talletetaan Tampuuriin

Asuntohakemus



Asuntohakemus



Asunto-
hakemus



Asunto-
hakemus



Asuntohakemus



Hyödyt

● Hakemukset ilman välivaiheita Tampuuriin

● Hakijoiden automaattinen tallennus Tampuurin osapuolirekisteriin

● Hakemusten vaivaton käsittely ja suodattaminen Tampuurissa

● Mahdollistaa ARAn säännösten mukaisen raportoinnin

Asuntohakemus



● Hakemuksen lisätoiminnallisuus, jonka avulla hakija pystyy toimittamaan 
tarvittavia liitteitä osana täyttämäänsä asuntohakemusta

● Tampuurin puolella liitteet seuraavat hakemuksen uuteen versioon, 
mikäli hakija käy muokkaamassa hakemustaan

Hakemuksen liitteet



● Hakemuksen lisätoiminnallisuus, jonka avulla hakija pääsee 
muokkaamaan tekemäänsä asuntohakemusta

● Käytännössä toiminto vanhentaa olemassaolevan hakemuksen ja luo 
taustalla uuden

● Vahvasti tunnistautumalla

Hakemuksen muokkaaminen



● Hakemuksen lisätoiminnallisuus, jossa 
vaaditaan henkilöltä vahva 
tunnistautuminen hakemuksen 
jättämisen yhteydessä

● Tunnistautumisvälineinä käytetään 
suomalaisia pankkitunnuksia

● Mahdollisuus vaatia tunnistautuminen 
päähakijalta tai sekä pää- että 
kanssahakijalta

Hakemuksen vahvistaminen



Hakemuksen 
vahvistaminen



Mikä on tarjouksen sähköinen hyväksyminen?

● Osa Tampuurin hakemisen aikaisia palveluita
● Hakijalle vaivaton tapa hyväksyä hänelle kohdistettu asuntotarjous
● Näyttää kaikki hakijan tarjoukset
● Mahdollistaa myös liitteiden pyytämisen esitarjousvaiheessa

○ Tarjous annetaan ehdollisena ja pyydetään hakijalta lisätietoja
○ Hakija toimittaa lisätiedot, jonka jälkeen tarjoaja päättää voidaanko asunnosta tehdä 

lopullinen tarjous

● Perustuu hakijan vahvaan tunnistamiseen

Tarjouksen sähköinen hyväksyminen



Tarjouksen 
sähköinen 
hyväksyminen



Tarjouksen sähköinen hyväksyminen



Hyödyt

● Vahvasti tunnistettu hakija
● Helppo ja suoraviivainen prosessi
● Tarjouksen hyväksymis/hylkäystieto tallettuu automaattisesti Tampuuriin
● Liitteiden pyytämisen mahdollisuus tarjousvaiheessa helpottaa 

tilannetta, jossa hakijoita on paljon ja kaikilta ei haluta pyytää kaikkia 
liitteitä hakemusvaiheessa

Tarjouksen sähköinen hyväksyminen



Mitä ovat Tampuurin hakemisen aikaiset palvelut?

● Uusi palvelukokonaisuus tukemaan asukkaan hakemisen aikaista 
palvelukokonaisuutta

● Ensimmäisessä vaiheessa mukana on kaksi moduulia
○ Hakijan tarjoukset
○ Hakijan hakemukset

● Palvelut kehittyvät Asukassivujen tavoin, ja myöhemmin mukaan otetaan 
uusia moduuleja

Hakemisen aikaiset palvelut



Hakemisen aikaiset palvelut



Hyödyt

● Hakijan kannalta yksi paikka kaikelle hakemisen aikaiselle tiedolle
○ Hakemuksen yhteenveto
○ Hakemuksen muokkaus
○ Hakemuksen uusiminen
○ Tarjouksien hyväksyminen / hylkäys
○ Tarjouksien liitteiden toimittaminen

● Mahdollistaa hakijan käyttäjätunnuksen luomisen jo hakemisvaiheessa, 
sama tunnus kytkettävissä myöhemmin Asukassivuihin

Hakemisen aikaiset palvelut



Mikä on sähköinen maksusitoumus?

● Tampuurin ja Kelan väliseen rajapintaan lisätty sähköisen  
maksusitoumuksen käsittely

● Kun Kelalta haetaan maksusitoumusta kysytään hakijalta saako 
päätöksen toimittaa suoraan vuokranantajalle

● Mikäli hakija antaa suostumuksen päätöksen toimittamisesta suoraan 
vuokranantajalle tulee päätös sähköisesti Tampuuriin

Sähköinen maksusitoumus



Mitä sähköisen maksusitoumuksen käyttö vaatii?

● Jotta palvelu on käytettävissä tulee vuokranantajalla olla Tampuurissa
○ otettuna käyttöön sähköisen maksusitoumuksen palvelu ja Visma Tampuurin toimesta 

on vuokranantajan y-tunnus aktivoitu Tampuurin ja Kelan väliseen rajapintaan
○ vuokranantajalla tulee olla käytössä Tampuurissa myös Kelaliittymä (= liittymä, jolla Kela 

voi hakea rajapinnan avulla Tampuurista asiakastietoja, joita  tarvitaan 
asumistukipäätöksissä)

Sähköinen maksusitoumus



Sähköinen maksusitoumus



Sähköinen maksusitoumus



Hyödyt

● Vuokralainen voi tehdä hakemuksen täysin sähköisesti eikä päätöstä 
tarvitse erikseen toimittaa vuokranantajalle

● Vuokranantaja saa tiedot päätöksestä aiempaa nopeammin suoraan 
Kelalta 

Sähköinen maksusitoumus



Mikä on sopimuksen sähköinen allekirjoitus?

● Mahdollistaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen vuokranantajan sekä 
vuokralaisten osalta 

● Vuokranantaja allekirjoittaa sopimuksen puhelimeen lähetettävällä 
pin-koodilla

● Vuokralainen käyttää allekirjoitukseen vahvaa tunnistautumista
● Allekirjoitusprosessiin voi liittää vakuuden maksamisen

Sopimuksen sähköinen allekirjoitus



Sopimuksen sähköinen allekirjoitus



Sopimuksen
sähköinen
allekirjoitus



Hyödyt

● Helppo ja suoraviivainen prosessi; säästää jopa 90 % ajasta ja kuluista
● Vuokrasopimus ja muut dokumentit asiakkaan ladattavissa palvelusta, ei 

tarvetta lähetellä erikseen sähköpostitse
● Allekirjoitettu sopimus automaattisesti Tampuuriin 

reskontrasopimuksen liitteeksi, sekä Asukassivuille asiakkaan nähtäville

Sopimuksen sähköinen allekirjoitus



Mikä on Tampuurin Asukassivut?

● Asukkaan kanava, joka koostuu Tampuurin moduulien mahdollistamista 
palveluista

● Vastaava moduuli pitää olla käytössä Tampuurissa, jotta tiedot ovat Asukassivujen 
käytettävissä

● Palvelusta asukas voi tarkistaa omien vuokrien saldo- ja maksutiedot, 
sopimustiedot sekä isännöitsijän ja huoltoyhtiön yhteystiedot

● Sivujen kautta voi olla suoraan yhteydessä mm. isännöitsijään, vuokravalvontaan ja 
huoltoyhtiöön. 

● Sivujen kautta on helppo tehdä vikailmoitukset huoltoyhtiölle ja seurata 
huoltotoimenpiteiden etenemistä

Asukassivut



Asukas-
sivut



Asukassivut



Asukassivut



Asukassivut



Asukassivut



Asukassivut



Asukassivut



Erikseen hankittavat lisäominaisuudet

● Asukkaan Sisäänmuuttotarkastus
● Asumisen tietopankki
● Kumppanisovellukset

Asukassivut



Hyödyt

● Asukassivut tuovat läpinäkyvyyttä ja järjestelmällisyyttä asioiden 
hallintaan

● Asukassivujen erityinen hyöty on se, että asukas löytää kaiken 
tarvitsemansa tiedon ja palvelut samasta palvelusta, jolloin 
asiakaspalvelun kuormitus pienenee

● Asukassivut vähentävät asiakaspalvelun sekä isännöitsijän 
tehtäväkuormaa ja parantavat asukkaiden asumisviihtyvyyttä

● Mitään erillisiä ja rajapintoja ei tarvita, koska palvelu integroituu suoraan 
Tampuuriin

Asukassivut



Mikä on Tampuurin sähköinen irtisanominen?

● Verkkopalvelu, joka mahdollistaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen 
irtisanomisen ilman toimistolla käyntiä tai puhelinsoittoa

● Irtisanomisilmoitus tulee välittömästi vuokranantajan käsiteltäväksi 
Tampuurin työjonoon tai käsitellään automaattisesti 
○ Automaattinen käsittely tukee muuttojen automaattista luomista, tarkastusten luontia 

sekä avainlainojen päättämistä

● Vuokralainen tunnistetaan vahvalla tunnistamismenetelmällä

Sopimuksen sähköinen irtisanominen



Sopimuksen sähköinen irtisanominen



Sopimuksen sähköinen irtisanominen



Hyödyt

● Helppo ja suoraviivainen prosessi
● Sopimuksen päättymispäivämäärä ja irtisanomisen tiedot tuodaan 

Tampuuriin automaattisesti
● Vuokralaisen tiedot päivitetään automaattisesti (mm. vakuuden 

palauttamisen tilinumero)
● Vuokralainen tunnistetaan vahvalla tunnistamismenetelmällä

Sopimuksen sähköinen irtisanominen



Sähköiset palvelut kehittyvät jatkuvasti, seuraavat julkaisut ovat tulossa 
lähikuukausina

● Tampuurin palvelupyynnöt Q4 / 2021
● Tampuurin varauspalvelu Q2 / 2022

Sähköisten palveluiden tulevaisuus



Uusi palvelu palvelupyyntöjen hallintaan Tampuurin avulla
● Perustuu Tampuurin uudistettuun tehtäväjonoon

● Palvelupyynnöt kerättävissä ensimmäisessä vaiheessa Asukassivuilla 
julkaistavilla lomakkeilla, myöhemmin tulossa myös mahdollisuus julkaista 
julkisia lomakkeita

● Kohdistuvat automaattisesti oikeaan asuntoon ja osapuoleen

● Vapauttaa sähköpostitse toimitettavien lomakkeiden aiheuttamasta 
lisätyöstä ja inhimillisten virheiden mahdollisuudesta

● Parantaa läpinäkyvyyttä, asukas näkee palvelupyynnön statuksen 
Asukassivuilla

Sähköisten palveluiden tulevaisuus - 
Palvelupyynnöt



Sähköisten palveluiden tulevaisuus - 
Palvelupyynnöt



Uusi palvelu Tampuurin resurssien varauksien 
hallintaan

● Käyttöliittymät sekä Asukassivuilla, että 
Tampuurissa

● Korvaa nykyiset autopaikkojen ja 
saunavuorojen hallinnan 

Sähköisten palveluiden tulevaisuus - 
Varauspalvelu



Sähköisten palveluiden tulevaisuus - 
Varauspalvelu
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Tutustu myös 
muihin 
webinaareihimme

Osoitteessa tampuuri.fi



Seuraa meitä somessa

@vismatampuuri @vismatampuuri @vismafinland@vismafinland@vismatampuuri



Ota yhteyttä: 
myyntipalvelu.tampuuri@visma.com




