


● 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 Visma Real Estaten webinaariin! 
Ongelmia äänen kanssa? Tarkista asetukset



● Webinaarin kesto on 90 minuuttia
● Webinaari tallennetaan. Saatte linkin tallenteeseen 

myöhemmin sähköpostitse. 
● Kysymyksiä voi esittää Questions-kohdasta koko 

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

Alkuun muutama 
käytännön asia



Jenni Ståhlström
Product Team Lead

Panelisteina

Jani Puhakka
Customer 
Solutions 
Manager

Tero Topra
Business Analyst

Petri Harjula
Head of 

Partnerships

Piia Karisalmi
Sales Support 

Manager

Timo Leino
Product Manager



Webinaarin rakenne

1. Tampuurin Syksyn 2022 
Julkaisu

2. Visma Real Estaten 
kumppaniohjelma

3. Vinkit syksyyn

4. Tulevat koulutukset ja           
webinaarit

5. Webinaarin kysymykset



Julkaisu on kooste Tampuurin uusista tuotteista ja 
ominaisuuksista. Julkaisu on tapa kertoa asiakkaillemme 
yhdellä kertaa Tampuurin kehittymisestä.

Julkaisuja tehdään kolme kertaa vuodessa keväällä, 
syksyllä ja talvella. Jokainen julkaisu lanseerataan 
julkistamistilaisuudessa (webinaarissa tai Käyttäjäpäivillä)

Jatkossakin Tampuuria päivitetään sitä mukaa kuin uusia 
versioita julkaistaan ja näistä saatteet löytyy Tampuurin 
Eteisestä. Päivityksiin näillä Julkaisuilla ei ole siis 
käytännön merkitystä.

Julkaisu



1. HTJ osakehuoneistorekisteri Tero Topra

2. Taloushallinnon uutuudet ja kehitykset  Timo Leino

3. Tilannepäivitys: Tampuuri allekirjoituspalvelu (powered by Visma Sign) Jani Puhakka

4. Uusi käyttökokemus Jani Puhakka

5. Laskujen välitys, Asiakastiedon huoltajuuskysely ja ULJAS  Tero Topra

6. Uusi Tampuuri-kirjautuminen ja Varauspalvelu kuulumiset Jenni Ståhlström

Syksyn julkaisu
2022



Huoneistotietojärjestelmä
Osakehuoneistorekisteri

Tero Topra
Business Analyst



HTJ Osakehuoneistorekisteri

● Huoneistotietojärjestelmän Osakehuoneistorekisteri on valtionhallinnon 
hanke, missä asunto-osakeyhtiöiden osakeluettelot siirretään 
Maanmittauslaitoksen sähköiseen järjestelmään

● Hankkeessa mukana verottaja, pankit, kiinteistönvälittäjät, 
isännöintitoimistot

● Isännöintitoimistoille hyötynä saantoselvitysten siirtyminen 
Maanmittauslaitoksen vastuulle

● Taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirtoon on aikaa 31.12.2023 asti



HTJ Käyttöönotto Prosessi

Siirtotiedosto 
Siirtopalveluun

Valtuutusavaimen luonti 
Maanmittauslaitoksen 
sivulla

Vaihe 1 Vaihe 3
Rajapinnan seuranta 
päälle

Vaihe 5

Valtuutusavaimien 
tallennus Tampuuriin

Vaihe 2
Paluutiedosto 
Tampuuriin

Vaihe 4



● Luodaan MML siirtopalvelussa 
isännöitsijälle tai isännöintiyhteisölle

● Tallennus kohteen osapuolelle joko 
henkilökortille tai yrityskortille

Valtuutusavaimen tallentaminen



● Osakerekisteristä käynnistettävä velhomainen toiminto
● Tampuurista tiedoston voi luoda useaan kertaan

HTJ -siirtotiedoston luonti



Vaihe 1: 
Yhtiön perustiedot

HTJ -siirtotiedoston luonti



Vaihe 2: 
Osakeryhmien ja osakkaiden tiedot

HTJ -siirtotiedoston luonti



Vaihe 3: 
Kuolinpesien tiedotHTJ -siirtotiedoston luonti



Vaihe 4: 
Siirtotiedoston luontiHTJ -siirtotiedoston luonti



● Maanmittauslaitoksen sivuilla kattavat ohjeet:
https://osakehuoneistorekisteri.fi/siirtopalvelun-kayttoohjeet

● Tiedot tulee tarkastaa ja täydentää, mm. Lunastusrajoitukset eivät siirry 
tiedostossa mukana vaan tulee tallentaa Siirtopalvelussa

● Siirtopalvelussa tietojen hyväksyminen on kertaluontoinen

● Hyväksymisen jälkeen ladataan Osakeryhmätunnukset tiedostona Tampuuria varten 
(paluutiedosto)

Tiedoston käsittely MML Siirtopalvelussa

https://osakehuoneistorekisteri.fi/siirtopalvelun-kayttoohjeet


HTJ paluutiedosto
Sisältää yhtiön osakeryhmätunnukset konekielisessä muodossa Tampuuria varten



HTJ paluutiedosto
Osakeryhmätunnusten sisäänluku Tampuurissa



● Paluutiedoston sisäänluku
○ Tallentaa osakeryhmätunnukset osakeryhmille
○ Merkitsee yhtiön siirretyksi Osakehuoneistorekisteriin

(kohderekisteri - Yhtiö / Muut tiedot / Yhtiö Osakehuoneistorekisterissä)

● Paluutiedoston sisäänluvun jälkeen Tampuuri noutaa MML rajapinnasta 
omistusmuutokset mikäli yhtiön osapuolelle on tallennettu valtuutusavain

HTJ paluutiedosto



Huoneistotietojärjestelmän 
Omistusmuutokset



Omistusmuutoksista luodaan uuden käyttöliittymän Tehtävät -toimintoon uusi tehtävä 
(Osakerekisteri/Omistajamuutos)

HTJ:n Omistusmuutokset



● Kaikki uudet osakkaat tuodaan Tampuuriin tehtävälomakkeelle siten, että käyttäjän 
tulee valita henkilörekisterin vastaava henkilö tai luoda uusi henkilö järjestelmään

● Kun henkilörekisterin osapuolet on kytketty tehtävälle, pääsee tekemään 
omistuskirjaukset sekä luomaan reskontrasopimuksen

HTJ:n Omistusmuutokset



Omistajamuutos -tehtävä



Omistajamuutos -tehtävä



Omistajamuutos -tehtävä



HTJ Osakehuoneistorekisteri status

● Nyt valmiina
○ HTJ siirtotiedosto Maanmittauslaitokselle
○ Maanmittauslaitoksen paluutiedoston sisäänluku
○ Omistusmuutosten seuranta MML Api-rajapinnoista
○ Työjonon tehtävä omistusmuutoksen kirjaamiseksi

● Seuraavaksi
○ HTJ siirtotiedoston parannukset
○ Lunastusrajoituksista oma tehtävä (oma tehtävätyyppi)
○ Valtuutusavainten seuranta- ja hallinnointinäkymä
○ Omistushistorian näkymä

● Jonossa
○ Uuden yhtiön osakerekisterin perustaminen MML rajapinnasta (2023)



Lunastusrajoituksille ja Lunastusmenettelylle oma tehtävä



Valtuutusavaimille oma hallintanäkymä



Omistushistorialle näkymä



HTJ - Yhteenveto

● Mitä kannattaa nyt tehdä?
○ Valita pilottitaloyhtiö. Voi olla jo Osakehuoneistorekisterissä oleva tai vielä siirtämätön.
○ Siirtotiedoston luontia kannattaa testata massoilla: luontivelho ilmoittaa virheellisistä 

ja puuttuvista tiedoista. Nämä tulee korjata joka tapauksessa.

● Joko kannattaa aloittaa tuotanto?
○ Lunastusrajoituksista oma tehtävä Tehtävät -toimintoon
○ Valtuutusavainten seuranta- ja hallinnointinäkymä
○ Omistushistorian näkymä



HTJ - Yhteenveto

● Maksullinen toiminto, sovellusvuokratuote. Ottakaa yhteys 
asiakasvastaavaanne.

● Eteisen käyttöohjeet työn alla, päivittyvät lähipäivinä
○ Eteisen käyttöohjeet

● Tuotannon Api-rajapinnan avautumisesta ja lunastusrajoitusten 
tehtävien valmistumisesta ilmoitetaan Eteisen uutisina

https://eteinen.tampuuri.fi/s/artikkelit?article=HTJ-eli-Huoneistotietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4,


Tampuuri Taloushallinto
Uutuudet ja kehitys

Timo Leino
Tuotepäällikkö



Tase-erittelyt
Tase-erittelyn muodostamisen toimintatapa muuttuu helpommaksi:
● Tapahtumien kohdistusta ei tarvitse tehdä.  Kohdistus poistuu kokonaan.
● Erittelylle muodostuvan tekstin voi kirjoittaa. 
● Hallitsee myös automaattisesti muodostetut tositeviennit.

Kohdistuksen tilalle tulee tapahtumien keruu, jolla poimitaan tase-erittelyyn avoimet tapahtumat 



Saldolliset tase-erittelytilit

Tase-erittelyt: poiminta

Aikavali, josta 
tapahtumat kerätään. 
Aikaväliä voi muuttaa. 
(Oletus: tilikausi)

Käyttäjä antaa 
avoimen summan ja 
tekstin. (Oletus: 
tositteen teksti ja 
summa)

Erittelypäivä valittavissa

Poiminta; yksi tai 
kaikki.



Kieliversiointi

Tarvittaviin tietoihin 
annetaan käännös, jota 
tulosteissa käytetään.

Raportin 
käynnistyksessä 
annetaan haluttu 
kieli

Poiminta; yksi tai 
kaikki.

Asiakkaille lähtevät raportit on mahdollista kääntää, käyttöliittymää ei käännetä.



Tulossa: tilisiirrot
Tilisiirtojen avulla voidaan suorittaa 
maksuja ostoreskontran ulkopuolella.

Maksaja

Saaja, voi olla:
● Yritys itse,
● Toimittaja,
● Kuka tahansa

Oikeudet annetaan eurorajoina 
käyttäjäkohtaisesti saajan tyypin 
mukaan.



Tulossa: tilisiirrot – hyväksyminen

Tilisiirron voi syöttää, 
mutta hyväksyntä vaatii 
oikeudet.  Hyväksynnästä 
tilisiirto lähtee pankkiin.

Tilisiirrolle on annettava kulukirjaus, mutta kirjanpitovienti tapahtuu 
vasta, kun tilisiirrosta saadaan hyväksytty maksupalaute:
● Maksupalautteesta: per Kulut an Välitili.
● Tiliotteelta: per Välitili an Pankkitili.

○ Käyttää hyväkseen toimeksiantajan tietoa



Pienempiä muutoksia Taloushallintoon

Kustannuspaikalle on lisätty (tasaus)ryhmä. 
● Vuokratalojen ARA-jälkilaskelma
● Tulossa raportointi: yhtiö - tasausryhmä - kustannuspaikka

Käyttäjäkäsikirjan päivityksiä:
● Verohallinnon kanavan avaus.
● Tulossa: Hyöty yhtiölle / hyöty osakkaalle mallien kuvaukset.



Tampuuri allekirjoituspalvelu
(Powered by Visma Sign)

Jani Puhakka
Customer Solutions Manager

 

Tilannepäivitys



Tampuuri allekirjoituspalvelu 
(powered by Visma Sign)

● Tampuurin dokumenttien allekirjoitustoiminnolla luodaan 
uusi allekirjoituspyyntö, lähetetään se valituille 
allekirjoittajille ja pyynnön kulkua voidaan seurata 
allekirjoituspalvelussa.

● Tampuurin sähköinen allekirjoitus toiminto käyttää 
allekirjoitusprosessin läpivientiin Visma Sign -allekirjoitus 
palvelua. 

Tuki kahdelle prosessille

● Dokumenttipankin liitteen sähköinen allekirjoitus
○ Käynnistys liitteeltä tai “tyhjältä pöydältä”

● Sopimuksen sähköinen allekirjoitus
○ Sopimuksen itsensä allekirjoittaminen
○ Sopimukseen liittyvän liitteen allekirjoittaminen



Sopimuksen sähköinen allekirjoitus



Sopimuksen sähköinen allekirjoitus



Sopimuksen sähköinen allekirjoitus



Allekirjoituspyyntöjen haku



Sähköinen allekirjoitus hyödyt
● Juridinen sitovuus
● Yksi sovellus hoitaa allekirjoitusprosessit, ei dokumenttien kopioimista 

paikasta toiseen ja takaisin
● Säästää jopa 90% perinteiseen allekirjoittamiseen käytetystä ajasta ja 

kuluista
● Sopimusten lisäksi voidaan allekirjoittaa monenlaisia muita asiakirjoja

○ Isännöintisopimukset, maksusuunnitelmat, pöytäkirjat, 
hankkeisiin liittyvät asiakirjat jne.

Aikataulu
● Pilotointivaiheessa nyt
● Julkaisu 2023 alkuvuodesta
● Oma webinaari tulossa



Uusi käyttökokemus

Jani Puhakka
Customer Solutions Manager

Tilannepäivitys



Uuden käyttöliittymän käytettävyysparannuksia
● Nykyaikaisen ulkoasun myötä valikkorakenteita 

selkeytetään
● Mobiilikäytettävyyteen panostetaan 

Tällä hetkellä vain uuden käyttöliittymän puolella olevat 
moduulit
● Tehtävät
● Verkkokauppa 
● Graafinen raportointi 

Toimintoja kehitetään jatkuvasti ja uudet ominaisuudet tulevat 
jatkossa vain uuden käyttöliittymän puolelle.

Käyttökokemus 
uudistuu

https://eteinen.tampuuri.fi/s/article/Tehtavat
https://eteinen.tampuuri.fi/s/article/Tampuuri-Verkkokauppa
https://eteinen.tampuuri.fi/s/article/Graafinen-raportointi


Tekniset vaatimukset

Saavutettavuus

Käyttökokemuksen 
yhdenmukaisuus eri 
toiminnoissa

Responsiivinen 
käyttöliittymä

Sovelluksen 
käyttöliittymän yleisissä 
toiminnoissa kuten haku, 
selaus ja tallennus tulee 
olla lyhyt vasteaika. 

Virheilmoituksista tieto 
käyttäjälle, mikäli 
toiminto ei onnistunut.

Käyttäjälle ilmoitus 
tallentamattomista 
tiedoista.

HTML5 tuki



Asiakastutkimukset

● Tavoitteena on selvittää, miten käyttäjä kokee uuden 

käyttöliittymän ja toiminnallisuudet. 

● Moduulikohtaisia kartoituksia.

● Viestintä eteisen kautta ja/tai suoraan käyttäjille.

● Aikaa varattava noin 1h 



Tampuuri henkilökortti prototyyppi
Henkilökortin haku



Tampuuri henkilökortti prototyyppi
Henkilökortin perustiedot



● Nyt
○ Tampuuri allekirjoituspalvelu 

(powered by Visma Sign)
○ Varauspalvelu
○ Valikkorakenne

● Seuraavaksi
○ Osapuolikortti
○ Työjonojen yhdistäminen
○ Kohderekisteri
○ Ilmoitushallinta

● Jonossa
○ Dokumenttipankki
○ Hakemus
○ Laskutuksen uudistaminen

Uusi käyttökokemus
aikataulu



Laskujen välitys

Tero Topra
Business Analyst



Tampuuri - Laskujen välitys

● Laskujen välitys on Tampuurin tuote mikä integroi Tampuurin verkkolaskutuksen 
Maventa -operaattoriin

● Koko laskutusprosessi hoituu Tampuurin työkaluilla laskutuksen aloittamisesta 
laskutuksen lopettamiseen

● Lähetetyt laskut virhepalautteineen hallitaan Tampuurissa



Tampuuri - Laskujen välitys
Uutena ominaisuutena kuluttajien e-laskutuksen lopettaminen 
Laskuttajailmoituksen Delete -sanomalla (Sender Info)

● Esimerkiksi poislähtevän asiakkuuden elaskutuksen päättäminen
● Perustuu aina aiempaan lähetettyyn laskuttajailmoitukseen



Asiakastiedon 
huoltajuuskysely

Tero Topra
Business Analyst



Asiakastiedon Huoltajuuskysely

● Alaikäisen asunnonhakijan ilmoittaman huoltajan todentaminen ja 
luottotietokysely

● Kyselyn tekeminen vaatii erikoisluvan jonka hankkimisessa 
Asiakastieto voi auttaa sopimusasiakkaitaan

● Valmistelussa oleva uusi tuote



Asiakastiedon Huoltajuuskysely

● Kehityksen yhteydessä päivitettiin Asiakastiedon Optimi-luottotietokyselyn 
rajapinta Tampuuriin
○ Optimi-kysely luokittelee hakijan valmiiksi kolmeen kategoriaan 

päätöksenteon helpottamiseksi

● Optimi -tuotteesta lisätietoa saa Asiakastiedolta



Asiakastiedon Huoltajuuskysely

● Näkyy vain jos hakija on 
alaikäinen —>

● Näytetään lomakkeella 
Asiakastiedon (VRK) 
tiedossa olevat huoltajat

● Varmennetulle huoltajalle 
haetaan luottotiedot



Sähköinen 
ulosottohakemus

Tero Topra

Business Analyst

Tilannepäivitys



Sähköinen ulosottohakemus - Uljas

● Valmiina
○ Sähköisen ulosottohakemuksen lähettäminen Tampuurista

● Työn alla
○ Oikeusrekisterikeskuksen paluusanomat:

■ Hakemuserän palaute
■ Tiedote
■ Tilitys (rahatilitys, estetilitys)
■ Vireilletuloilmoitus
■ Saldotiedustelu
■ Passiiviperinnän päättymisilmoitus

● Valmistuu loppuvuoden 2022 aikana



Tampuuri 
Uusi kirjautuminen

Jenni Ståhlström
Tuotehallintapäällikkö



Kirjautumisen uudistuminen liittyy 
ensisijaisesti käyttäjien tietoturvan 
parantamiseen

● Samat salasanojen 
monimutkaisuusehdot

● Käyttäjän oman salasanan hallinta
● Yhteystietojen tilikohtainen 

hallinnointi poistuu

Miksi kirjautuminen kaipaa uudistamista?

Uusi 
Kirjautuminen 



Kirjautumissivu



Kirjautumissivu



Salasanan vaihtaminen



Kirjautumisen uudistamisella parannetaan Tampuuria käyttävän henkilön tietoturvaa 
ja lisätään omien kirjautumistietojen hallittavuutta. 

● Omien tietojen käyttö ja hallinta siirtyy Tampuuri-käyttäjän omalle käyttäjätilille, eikä 
kirjautumistietoja enää tallenneta Tampuuri-tilin osapuolen taakse. 

● Muutos tuo tällöin joustavuutta esimerkiksi arkiseen tilanteeseen, jossa oma salasana 
unohtuu tai se halutaan uusia. Aiemmasta poiketen salasanan vaihto onnistuu uudessa 
kirjautumisessa käyttäjän itsensä tekemänä. 

● Uudistunut kirjautumisen ulkoasu on myös raikkaampi ja modernimpi aiempaan 
kirjautumisnäkymään verrattuna - pyrkimyksenämme onkin sitoa jo sisäänkirjautuminen 
osaksi Tampuurin käyttöliittymän päivittyviä näkymiä.

Tampuuri kirjautuminen - Hyödyt



Tampuuri 
Varauspalvelu

Jenni Ståhlström
Tuotehallintapäällikkö

Tilannepäivitys



● Pilotoinnissa ensimmäinen versio
○ Omien varauksien katselu
○ Vapaiden vuorojen ja tilojen selailu
○ Varauksien hallinta palvelupyyntöjen avulla

● Työn alla 
○ Asukassivujen jatkokehitykset
○ Tampuurin Varauspalvelun kehitys

■ Jonojen tarkastelu ja jonoon ilmoittautuminen
■ Varauksen tekeminen ilman palvelupyyntöä

Varauspalvelu kuulumiset



● HTJ osakehuoneistorekisteri 
● Laskujen välitys
● Asiakastiedon huoltajuuskysely
● Tase-erittelyt
● Taloushallinnon raporttien kieliversiot
● Uusi käyttökokemus - 

käyttjätutkimukset ja pilotoinnit

-

Tampuurin syksyn 
2022 julkaisun 
yhteenveto 



Visma Real Estaten
Kumppaniohjelma

Petri Harjula
Head Of Partnerships 



Visma Real Estaten kumppaniohjelma



Kumppanit ja 
kehitys

Uusi - / nykyinen kumppani

● Asiakkaiden toiveet
● VRE-sisäiset toiveet
● Kumppanien toiveet

Tuotanto & julkaisu

● Toteutus, testaus, julkaisu
● Visma Real Estate - verkkosivut (tulossa)

○ Kategoriat & tuotelinjat
○ Kumppanin & ratkaisun esitttely

Kumppanikäräjät

Päätös uusista kumppaneista & 
nykyisten kehitystarpeista. 
VRE-avainhenkilöt edustettuina kaikilta 
eri osa-alueilta (myynti, tuotehallinta, 
asiantuntijat…)

● Mitä, miksi, miten?
● Priorisointi: vaikuttavuus, 

kiirellisyys 
● Päätös & aikataulut

03 

01 02 

Tuotelinja(t): Hausvise ja/tai Tampuuri



Financial 
Solutions

AI Works
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Kulutusseuranta Powered by Enerkey
● Markkinoiden kehittynein energianhallinnan ja 

vastuullisuuden työkalu yhdellä kirjautumisella 
ja täydellisesti integroituna Tampuurin muihin 
toiminnallisuuksiin

● Kolme eritasoista palvelupakettia, joista löytyy 
ratkaisu niin kulutusseurannan perustarpeisiin 
kuin suurten yritysten ammattimaiseen 
vastuullisuustyöhön

Vuokratalot Isännöinti Toimitilat Ylläpito



Neomeet
● Suomalainen Neomeet on kokonaisvaltainen 

kokousalusta erilaisiin kokoustarpeisiin. 

● Neomeetin avulla isännöitsijä voi järjestää 
kokouksen, johon on helppo liittyä ja jossa 
osakkaiden yhdenvertaisuus toteutuu.

● Neomeetin monipuoliset toiminnot 
mahdollistavat kokouksen järjestämisen 
tehokkaammin kuin koskaan aikaisemmin.

Isännöinti YlläpitoVuokratalot



Safetum
● Safetum tarjoaa monipuoliset ja läpinäkyvät 

ratkaisut kiinteistöjen palo- ja 
pelastusturvallisuuteen

● Lakisääteisen pelastussuunnitelman lisäksi 
palveluun sisältyy asiantuntijoiden suorittama 
tilannekatsaus, havaintojen integraatio 
Tampuurin ilmoitushallintaan sekä 
asukassivujen Safetum-tiili

Vuokratalot Isännöinti Toimitilat Ylläpito



Vinkit syksyyn 2022
ja tulevat webinaarit ja 
verkkokoulutukset

Piia Karisalmi
Sales Support Manager



Sähköinen 
maksusitoumus

Tampuuri 
Verkkokauppa

Postituspalvelu

Vinkit syksyyn 
2022



Ota yhteyttä 

myyntipalvelu.realestate@visma.com



Seuraavat verkkokoulutukset ja 
webinaarit
● Miten hoidat hintojen korotuksen 

Tampuurissa? - verkkokoulutus  
20.10. (maksullinen)

● HTJ Huoneistotietojärjestelmään 
siirtyminen -webinaari 2.11. 
(ilmainen)

● Tampuuri pääkäyttäjäkoulutus 
15.-16.11. etätoteutuksena 
(maksullinen)

● Tampuuri Talven 2022 julkaisu 2.12. 
(ilmainen)



Tampuurin syksyn 2022 julkaisu



Tampuurin syksyn 2022 julkaisu



Tutustu myös 
muihin 
webinaareihimme

Osoitteessa tampuuri.fi



Seuraa meitä somessa

@vismarealestateoy @vismarealestateoy @vismafinland@vismafinland@tampuuri




