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Oma esittely, Pasi Salo
• Diplomi-insinööri 1996, TKK

• Vantaan kaupungin tilakeskuksessa 22 vuotta

• Tilahallintayksikön päällikkönä ja toimitilapäällikkönä 2005-2022

• Asuntojen vuokraus vastuulla 2005-2017

• Tuotevastaavana kiinteistönhallinnan tietojärjestelmän hankinnassa 
Optimazen ja Granlund Managerin osalta, Passagen määrittely

• Rapal Oy:n ohjelmiston käyttöönotto 2015-2016

• Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, 5.5.2022 alkaen



Miksi ja miten Modulo ja Passage ?
▪ Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on 12.10.2021 

puoltanut, että Maakuntien tilakeskus Oy:stä  muodostetaan sosiaali-
ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädännössä mainittu 
valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. 
Linjaus tarkoittaa, että Maakuntien tilakeskus Oy hallinnoi 
hyvinvointialueiden tila-, kustannus- ja investointitietoja sekä tuottaa 
niihin liittyviä palveluita. Hyvinvointialueista tulee yhdessä valtion 
kanssa Maakuntien tilakeskuksen omistajia vuoden 2023 alkuun 
mennessä. 

▪ Maankuntien tilakeskus Oy tarjoaa hyvinvointialueiden käyttöön 
toimitilojen ja asuntojen hallintaan ja vuokraukseen käytettävää 
ohjelmistoa. 



Optimaze  Passage

Kirjautuminen: https://portal.Optimaze/

Lähde: Rapal Oy

https://portal.optimaze.net/
https://portal.optimaze/
https://portal.optimaze.net/


Asuntojen vuokrausprosessi 
Vantaan kaupungilla
• Sosiaali- ja terveystoimessa tehdään asukasvalinta palvelupäätöksen 

tekemisen yhteydessä

• Sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköt vastaavat omista palvelupäätöksistään, 
ohjelmiston käyttäjähallinnalla ohjataan yksiköiden käsittelemiä hakemuksia ja 
asuntoja

• Erillistä asukasvalintapäätöstä ei tehdä, palvelupäätöksen on katsottu täyttävän 
ARA-asuntoihin liittyvät muodolliset päätöksenteon kriteerit

• Asunnot on ohjelmistossa ryhmitelty ARA-rahoituspäätösten perusteella

• Roolioikeudet työjonoihin ja käyttäjät rooleihin voidaan
määritellä asiakasryhmän mukaan, käyttäjä näkee vain ne työjonot ja 
hakemukset, joihin hänellä on oikeus asiakasryhmän mukaan



Mitä tietoa Passage vuokralaisvalinta 

sisältää?

Hakemukset Päätökset

Optimaze Moment

vuokra-alueet 
listautuvat tähän

- Haku

- Listaus

- Perustiedot

Vuokra-alueet

Työjonot
Liiketila

Pakolaiset

Työsuhdeasunnot

Asunnottomat

Välivuokrausasunnot

Vanhukset

Mielenterveyskuntoutujat

Päihdekuntoutujat

Kroonisesti sairaat

Vammaiset 

Muut erityisryhmät

Vanhukset, 

vapaarahoitteinen

Asuinhuoneisto

Vuokralaisvalinnan 
päätökset

- Haku

- Päätöslistaus (tila)

- Päätöksen tiedot

Lähde: Rapal
Oy



Vuokrausprosessi Passagessa

Vuokra-alue-

ominaisuudet

Vuokra-aluetyyppi

Vuokra-alueet
-olemassa olevat

-uudet

Päätösten hallinta

Hakemusten hallinta

Haku

Priorisointi

Asumistyyppi

Talotyyppi

Lähde: Rapal Oy



Optimaze Passage - Hakemuksen luonti ja 

Muokkaus / sosiaali- ja terveystoimi

• Uusi hakemus syötetään järjestelmään valitsemalla ”Uusi hakemus...”.

• Uuden hakemuksen lomakkeella valitaan ensin ollaanko luomassa 

asuinhuoneisto- vai liiketilahakemusta.

Lähde: Rapal Oy



Hakemukset - asuinhuoneisto

Vuokra-alueet

• Vuokra-alueet-osiossa syötetään 
hakemuksen toiveet asunnon 
suhteen

• Eri hakuehdot suodattavat vuokra-
aluelistaa

• Hakuehtoja vastaavat vuokra-
alueet listataan haun alle
• Perustiedot: nimi, osoite, status, pinta-

ala

• Lisää toive – toiminnolla valitaan 
vuokra-alue 

Lähde: Rapal Oy



Hakemukset - asuinhuoneisto

Vuokra-alueet

• Lisäyksen jälkeen vuokra-alue siirtyy Vuokra-

aluetoiveet –osioon

• Muut tiedot – osiossa tarkentavaa tietoa tekstinä 

tai liitetiedostona

• ARA soveltuvuus lasketaan oletuksena 

automaattisesti, voidaan kuitenkin ylikirjoittaa 

valitsemalla ARA-soveltuvuuteen liittyvä tieto 

manuaalisesti

• Tallenna – painikkeen painamisen jälkeen näkyviin 

tulee hakemus katselutilassa 

Lähde: Rapal Oy
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Esim. hyvinvointialueen ”Tilakeskuksen” asuntovuokrauksen työntekijä ottaa 

käsittelyyn soten linjaorganisaation tekemän ”hakemuksen”, joka 

käytännössä on palvelupäätöksen toimeenpanoa.

Lähde: Rapal Oy

Vuokrausprosessin jatkoa Passagessa



Päätökset

• Päätökset-välilehdellä listataan kaikki tehdyt päätökset. Päätöksiä on mahdollista hakea valitsemalla 

’Haku’. Päätöksen tarkemmat tiedot saa näkyviin klikkaamalla hakemuksen tunnusta.

• Yksittäisen päätöksen näkymästä on mahdollista siirtyä katselemaan hakemusta klikkaamalla 

hakemuksen tunnusta. Päätöksen tiedot on myös mahdollista saada PDF-tiedostona valitsemalla ’PDF’.

• Päätökset –näkymässä voit avata sopimuksen Optimaze Momentissa

• Huom. käyttöoikeudet
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Asuntojen vuokraustoiminnan 
järjestäminen
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▪ Henkilöstön rekrytointi / siirrot (toimeenpanolaki: ”tukipalvelut”)

▪ Asukasvalinnan ja vuokraustoiminnan järjestäminen

▪ Isännöinti

▪ Asuntojen sisäpuolisiin tehtäviin liittyvät hankintasopimukset: 
korjaustyöt, mahdolliset siivoukset

▪ Vuokraushallinnan ohjelmisto:
▪ Asukasvalinnat

▪ Vuokrasopimukset

▪ Asukasisännöinti

▪ Laskutus ja reskontra => vuokraushallinnan ohjelmiston ja taloushallinnon ohjelmiston 
integraatio



Toimenpiteiden aikataulutusta
Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialueella
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▪ Asuntojen vuokrauksen ohjelmisto käytössä alkusyksyllä 2022

▪ Tarvittavat rekrytoinnit alkusyksystä 2022

▪ Perustietojen syöttö tai siirtäminen vuokrahallinnan ohjelmistoon

▪ Vuokraushallintaohjelmiston integraatio reskontraohjelmistoon

▪ Viestintä / Tiedotteiden lähettäminen vuokranantajan vaihtumisesta asukkaille 
marras-joulukuu 2022

▪ Vuokratavoitteiden laskenta ja laskujen lähettäminen asukkaille marras-joulukuu 
2022

▪ Asuntovuokrauksen työntekijöiden siirto hyvinvointialueelle 1.1.2023

▪ Vantaalla asunnot ovat pääosin VAV Asunnot Oy:ltä vuokrattuja ja edelleen 
vuokrattavia, asuntojen määrä yli 1200 kpl toiminnan siirtyessä
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Kiitos


