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Agenda
● Uusi käyttöliittymä
● ULJAS
● Maventa Laskujen välitys
● Kenttätyökalut
● Avainhallinnan tiili
● Taloushallinto
● Ideapalsta kehitykset
● Varauspalvelu
● Sähköinen allekirjoitus



Uusi käyttöliittymä - 
Valikkorakenne

● Käytettävyystestaus
○ Valikosta kaksi vaihtoehtoa, joista 

palautetta kerätty.
● Kyselytutkimus eteisessä

○ Vertailukelpoista tietoa päätöksen 
teon tueksi

● Kehitys työn alla
○ Valmistuu syksyllä



Uusi käyttöliittymä - 
Valikkorakenne



- Uuden käyttöliittymän ulkoasu (kuva seuraavalla sivulla)
- Hakemus perustuu saatuun sähköiseen tuomioon
- Nyt työstetään hakemuksen lähettämistä, joka alkaa olla valmis
- Paluusanomat työn alle hakemuksen valmistumisen jälkeen

ULJAS

Eli sähköinen ulosottohakemus



ULJAS Ulosottohakemuksen perustiedot



ULJAS Velalliset ja saatavan lyhennykset



ULJAS Saatavat tuomion mukaisina



Maventa Laskujen välitys

Tampuurin käyttöliittymästä voi jatkossa päättää ostolaskut:

- Tampuuri taloushallintoon 
(jolloin Maventatili jää voimaan)

- Maventa-tiliin 
(operaattori vaihtuu samassa yhteydessä)

Uudet ominaisuudet Kevät 2022:



Maventa Laskujen välitys



Maventa Laskujen välitys
Laskujen välityksen lähetetyt laskut valvontaruudun elaskulokiin



- Suodatin valinnat siirretty 
oman toiminnon taakse

Kenttätyökalut

Oma seinä ilmoitukset



- Uusi kohteiden valinta
- Rajaa käyttäjälle oman 

seinän ilmoituksia
- Erikseen käyttöönotettava 

ilmainen toiminto

Kenttätyökalut

Oma seinä ilmoitukset



- Pakollinen 
kohdevalinta 
poistettu

Kenttätyökalut

Asukashaku



- Näytetään käyttäjän voimassa olevat avainlainat
- Avainten tiedoista näytetään lisäksi

- Kohde
- Avaimen tyyppi
- Kuvaus
- Lukumäärä

Avainhallinta
Avainlainojen listaus asukassivuilla



- Ilmoituslaskutus, jossa ilmoitushallinnasta siirretään tietoja 
myyntireskontran laskutukseen.

- Kululaskutuksessa asiakkailta veloitetaan erilaisia kuluja, 
esimerkiksi postituspalvelun käyttö.

- Koontilaskuilla voidaan kerätä kulut ja eri ilmoitusten 
laskutustiedot yhdelle laskulle.  

Koko myyntireskontran käyttöohje löytyy Eteisestä:
https://eteinen.tampuuri.fi/s/artikkelit?article=Myyntireskontra

Taloushallinto

Laskutuksen kehitys jatkuu



Ilmoituslaskutus

Ilmoituksen tiedot 
siirretään taloushallintoon 
hyväksymällä 
laskutuskirjaukset. 



Ilmoituslaskutus

Taloushallinnossa 
ilmoitus käsitellään ja 
siitä muodostetaan 
joko myyntilasku tai 
avoimet laskurivit 
koontilaskutusta 
varten.



Ilmoituslaskutus
Hyväksytystä 
ilmoituksesta 
muodostuva 
myyntilasku on 
keskeneräinen, 
jotta sen tietoja 
on mahdollista 
muuttaa.



Kululaskutus

Myyntireskontran laskutukseen voidaan siirtää kulutietoa Excelin 
avulla. Tiedot konvertoidaan Excelin avulla muotoon, josta ne 
saadaan luettua taloushallintoon.



Koontilaskut
Sopimustyypille Kululasku saa kerättyä kaikki asiakkaalle 
kerätyt ja Excelin kautta siirretyt kulut.

Ilmoituslaskutuksesta siirrettyjä kuitattujen ilmoitusten 
laskurivejä käsitellään kulutietoina. 

Laskutus muodostaa kerätyistä tiedoista yhden 
myyntilaskun.



Ideapalstalta tulleet 
kehitykset



● Asukassivujen viestien suodattaminen kohdepuusta

● Erillislaskujen suoramaksuaineisto

● Asukassivujen käyttäjäraportit

Ideapalsta



Ideapalsta
Asukassivujen viestien suodattaminen kohdepuun 
mukaan



Ideapalsta
Suoramaksulliset 
sopimukset mukaan 
elasku-aineistoon



Ideapalsta Asukassivujen käyttäjäraportit: kirjautumiset



Ideapalsta Asukassivujen käyttäjäraportit: rekisteröitymiset



Ideapalsta Asukassivujen käyttäjäraportit: käyttäjät



Varauspalvelu
Mikä on Tampuurin varauspalvelu?

● Asukassivuilla oleva uusi toiminto, jolla asukkaat voivat
○ Katsella omia varauksiaan
○ Selata vapaita vuoroja ja tiloja
○ Tehdä varauspyyntöjä vapaisiin vuoroihin ja 

tiloihin

Mitä Tampuurin varauspalvelulla voidaan varata?

● Saunavuoroja ja autopaikkoja
● Muita tiloja

Saatavilla alkaen Q3



Sähköinen allekirjoitus 
- Visma Sign

Mitä tarkoittaa sähköinen allekirjoittaminen?

● “Juridisesti sitova tapa digitalisoida sopimusten ja asiakirjojen 
allekirjoittaminen”

● Työnkulku, jossa valmistellaan sähköinen asiakirja ja 
kerätään siihen haluttujen osapuolien allekirjoitukset

● Tapa varmistua siitä, ettei asiakirjaa ole muokattu sen 
allekirjoittamisen jälkeen

Mitä sähköisellä allekirjoituksella voidaan allekirjoittaa 
Tampuurissa?

● Dokumenttipankin liitteitä
● Sopimuksia ja sopimuksiin liittyviä liitteitä

Saatavilla alkaen Q3



Kevään 2022 yhteenveto – Tampuuri

Kysymyksiä?



Kiitos!



Make progress happen

Entrepreneurial

Dedicated

Responsible

Inclusive


