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TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

Puheenjohtajan palsta  

 
Hyvää syksyn alkua. Koulutyö on alkanut ja täydellä höyryllä on 

menty jo yli kuukausi kuluvaa lukuvuotta. 

 

Tänä syksynä peruskoulun 7.- luokkalaiset ovat siirtyneet 

uuden opetussuunnitelman käyttäjäkuntaan. 

Työskentelytapojen muutos vanhaan suunnitelmaan verrattuna 

on melko suuri ja monissa kouluissa uusien työskentelytapojen 

toteuttamisen mahdollistamiseksi on tehty hurjasti 

suunnittelutyötä. Kaikkea vanhaa ei kuitenkaan kannata heittää 

romukoppaan! Vanhasta hyväksi koetusta pitää ottaa toimivia 

osia mukaan. Avainsana on yli ainerajojen tapahtuva yhteistyö. 

Olkaa avoimia uusille ideoille. 

 

Ainekohtaisten tavoitteiden lisäksi oppiaineisiin 

liittyy laaja-alaisen osaamisen tavoitteita.  Eri 

oppiaineita läpikäydessä pitää myös ohjata 

oppilaita ajattelun ja oppimisen taitojen pariin. 

 

Tärkeinä elementteinä ovat myös monilukutaito, 

tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, 

työelämätaidot ja yrittäminen sekä itsestä 

huolehtiminen ja arjen taidot. Haastavinta, mutta 

samalla ehkä palkitsevinta, on osana tiimiä 

rakentaa erilaisia oppiaineiden rajat ylittäviä 

kokonaisuuksia ja saattaa ne käyttöön. 

 

 

Olisiko vanhankin aika mennä VIPUun? 

 

Perinteisesti tämän lehden lukijakunta on 

osannut työnsä tiimoilta kirjata asioita muistiin. 

Klassinen kynän ja ruutuvihon yhdistelmä on 

toiminut ajasta toiseen. Vihkojen kansien värit ja 

kynien tyypit ovat vaihdelleet, mutta 

"käyttöliittymä" on ollut pettämätön. Se ei ole 

ollut salasanoista, kirjautumistunnuksista, 

sähköstä, lämpötilasta tms. riippuvainen - ja 

miksei se vieläkin ole täysin toimiva vaihtoehto!  

 

 

Nyt kuitenkin yritetään helpottaa opettajan 

yhteissuunnitteluajan muistiin kirjaamista. 

Monelle opettajalle on VIPU-ohjelma jo tuttu. Sen 

voit ladata älypuhelimeesi tai tablettiisi OAJ:n 

sivuilta. 

 

Itse suhtauduin VIPUun alkuun hieman epäröiden 

(...johtunee siitä, että kuulun ikäluokkaan, jolle 

koulussa opetettiin vielä laskutikun käyttöä), 

mutta nyttemmin pienen käyttökokemuksen 

jälkeen olen todennut VIPU-ohjelman varsin 

toimivaksi ja helppokäyttöiseksi. 

 

- Mitä hyötyä siitä minulle on? kuulin kysyttävän. 

Ainoa suoranainen hyödynsaaja on käyttäjä itse. 

Käyttämällä VIPUa opettaja pysyy varsin 

vaivattomasti selvillä käyttämästään YS-ajasta. 

 

 

Hyvää lukuvuoden jatkoa! 

 

TOAY:n varapuheenjohtaja 

Aarno J. Lyly 
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Pääluottamusmiehen palsta    

 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja palvelussuhteen ehdot 
 
Opetussuunnitelmalla ei muuteta opettajien palvelussuhteen ehtoja, vaan 
monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat osa opetusta ja edellyttävät yleensä 
yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Opettajat toteuttavat näitä 
kokonaisuuksia kukin omana työaikanaan, ja esim. opettajan viikkotuntimäärä 
pysyy ennallaan. Oman opetuksen suunnittelun lisäksi käytetään yhteiseen 
suunnitteluun ys-aikaa. Myöskään lukion teemakurssit (aihekokonaisuudet) 
eivät muuta palvelussuhteen ehtoja ja palkkaus määräytyy niin kuin ennenkin. 
 
 
Paikallisyhdistyksen linjaus opetus- ym. 
harjoittelijoiden ohjaamisesta on yhä voimassa 
 
Harjoittelijoiden ohjaaminen ei kuulu opettajan 
virkatehtäviin, eikä työnantaja voi häntä siihen 
velvoittaa.  OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys on 
linjannut jo vuonna 2014, että jäsenistö 
pidättäytyy kaikista ohjaustehtävistä toistaiseksi 
perusopetuksen puolella. Kasvatus- ja 
opetusjohtaja Järvelä ei ole edelleenkään 
muuttanut päätöstään ohjaavien opettajien 
korvausten heikentämisestä perusopetuksen 
puolella. Ks. lisää tiedotuslehdestä 1/2014. 
 

 
Millä ehdoilla palkatonta virkavapautta 
 
Virka- ja työvapaat ovat joko harkinnanvaraisia tai 
lakiin perustuvia. Tampereen kaupungilla on oma 
ohjeistuksensa virka- ja työvapaiden 
periaatteista. 
 
Opettajia koskee erityissääntö liittyen lyhyisiin 
lomiin rajoittuviin palkattomiin virkavapauksiin. 
Kunnan opetusalan virkaehtosopimuksen mukaan 
opettajalla ei ole oikeutta loma-ajan palkkaan, jos 
hän on ollut pitkällä palkattomalla virkavapaalla 
välittömästi ennen koulun lyhytaikaista 
keskeytystä eikä ole hakenut vapaata 
koulun/oppilaitoksen loma-ajaksi. 
 
Tällaisia ovat ennen syys-, joulu-, talvi- ja 
pääsiäislomia pidettävät vapaat. Määräyksen 
tarkoituksena on turvata sijaisen palkka ko. 
loman ajalta pitkien virkavapaiden 
yhteydessä. 

 
Tampereella työnantaja on ohjeistanut ennen 
lyhyitä lomia pidettävistä vapaista seuraavasti: 
 
Mikäli opettaja on virkavapaalla enemmän kuin 5 
työpäivää, siis yli viikon, palkattomaan 
vapaaseen täytyy sisällyttää koulun 
keskeytyspäiviä suhteessa 0,4 x virkavapaa-ajan 
työpäivien määrä. 
 
Harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden lisäksi 
määräys koskee myös lakiin perustuvia 
(esim. hoitovapaa, vanhempainvapaa, isyysvapaa, 
opintovapaa). Välttyäkseen loma-ajan palkan 
menetyksiltä opettajan täytyy päättää vapaansa 
siten, että ennen loman alkua on 
vähintään yksi työpäivä. Lakiin perustuvalla 
vapaalla olevalla opettajalla on oikeus anoa ja 
saada vapaansa em. tavalla. 
 
Lisätietoja harkinnanvaraisista palkattomista 

virkavapaista löytyy Loorasta seuraavan polun 

päästä: varhaiskasvatus ja perusopetus > 

henkilöstöasiat > henkilöstöä koskeva 

päätöksenteko > virka- ja työvapaat > opettajien 

harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaat. 

Nämä ohjeet koskevat myös toista astetta.  

Muissa harkinnanvaraisissa virkavapaissa 
pääsääntö on se, että mikäli ko. viikolla ei ole 
yhtään työssäolopäivää, joutuu ottamaan myös 
viikonlopun. Jos ottaa palkatonta maanantaiksi, 
menettää vain maanantain. Pe-ma on eri asia ja 
silloin pitää ottaa palkattomaksi myös 
viikonloppu.  
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Uusi luottamusmies valittu 
 
Kaupungin peruskoulujen yläluokkien opettajien 
toiseksi luottamusmieheksi on valittu Riina Hilo, 
joka toimii Hatanpään koulussa biologian ja 
maantiedon opettajana. Kouluille lähetetään 
lähiaikoina luottamusmiesten työnjako, jossa on 
otettu huomioon koulujen yhdistämiset ja uusi 
aluejako. 

 
 
 
Työsuojeluvaalit - ehdokkaita tarvitaan myös 

varavaltuutetuiksi 

 
Työsuojeluvaaleissa valitaan tänä syksynä 

työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut 

nelivuotiskaudelle 2018 - 2021.  

Sopimusjärjestöjen pääluottamusmiehet ovat 

sopineet työnantajan kanssa toimialuejaosta ja 

ajankäytöstä. Kullekin toimialueelle on nimetty 

kolmihenkiset vaalitoimikunnat, jotka vastaavat 

vaalien järjestelyistä ja tiedottamisesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokakuun alkupuolella ennen koulujen syyslomia 

on ehdokkaiden ilmoittautuminen, ja 

ehdokasasettelut ovat nähtävissä loka- 

marraskuun vaihteessa 14 vuorokauden ajan. 

Sähköinen äänestys järjestetään 13.-18.11.2017. 

 

 

 

Image courtesy of suphakit at FreeDigitalphotos.net 

 

 

Kasvatus- ja opetuspalveluihin valitaan kolme 

kokonaan omasta työstään vapautettua 

työsuojeluvaltuutettua ja heille kullekin kaksi 

varavaltuutettua. Tällä ts-kaudella 

varhaiskasvatuksen puolella on ollut yksi 

valtuutettu, samoin perusopetuksen puolella. 

Kolmas ts-valtuutettu on keskittynyt koko 

toimialueen sisäilmaongelmiin. 

 

Toisella asteella, johon lukio kuuluu, 

työsuojeluresurssia on yhdelle kokoaikaiselle ja 

yhdelle osa-aikaiselle työsuojeluvaltuutetulle. 

Heille kummallekin on valittava myös kaksi 

varavaltuutettua. 

 

Työhyvinvoinnin merkitys on kasvanut, siksikin on 

tärkeää saada työsuojeluvaltuutetuiksi ja 

varavaltuutetuiksi opettajien työtä ja 

työolosuhteita parhaiten tuntevia -  siis opettajia. 
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Työajan pidennys 
 
 
Kilpailukykysopimuksen mukaan 
vuosityöaika pitenee 24 tunnilla 
lukuvuodessa vastikkeetta. 
Peruskoulun, lukion ja aikuislukion 
opettajien työajan pidentäminen 
kohdistetaan suunnittelu- ja 
kehittämistyöhön, ei opetukseen. 
Määräaikaisilla opettajilla lisäykseen 
vaikuttaa virka-/työsuhteen kesto.  
 

Image courtesy of dream designs at FreeDigitalPhotos.net 

 
Ys-aika (ent. yt-aika) on pysynyt sisällöltään 
samanlaisena, mutta se on muuttunut vuotuiseksi 
ja sen käyttöä suunnitellaan etukäteen. OAJ on 
kehittänyt Vipu-seurantatyökalun opettajien ja 
rehtoreiden käyttöön. Opettajat voivat seurata 
sen avulla ys-aikaansa ja rehtorit omaa 
työaikaansa. Ys-aikaa on perusopetuksen 
opettajilla vuodessa 126 tuntia, joka koostuu 
aiemmasta 114 tunnista (3 h/vko) lisättynä 
kilpailukykysopimuksen tuomalla 12 tunnilla. 
Loput 12 tuntia kannattaa sijoittaa joustavasti  

lukuvuoden eri aikoihin ja käyttää yhteisten 
tilaisuuksien lisäksi myös esim. opettajien 
koulutukseen.  
 
Mikäli koulussasi ilmenee epäselvyyttä työajan 
pidennyksen toteutuksesta, kannattaa ottaa 
yhteyttä luottamusmieheen. 
 
Alla on taulukko työajan lisääntymisestä eri 
opettajaryhmillä. 

 
 

 

        Palvelussuh-
teen                                    

pituus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
Opettajaryhmä                                                                                       

Vähintään koko 
lukuvuosi 

Vähintään 
lukuvuo-
den työ-
aika 

Vähintään luku-
kausi tai vas-
taavan pituinen 
palvelussuhde 
(19 vko) 

Alle lukukausi 
tai vastaavan 
pituinen palve-
lussuhde 

Viranhaltija tai 
päätoiminen tun-
tiopettaja 24 20 10 0 

Sivutoiminen tun-
tiopettaja, vähin-
tään 10 vuosiviik-
kotuntia 10 10 0 0 

Sivutoiminen tun-
tiopettaja, alle 10 
vuosiviikkotuntia 4 4 0 0 

 
 

Hyvää syksyn jatkoa, 

Hilkka Korjus 

Pääluottamusmies 
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Tiedottajan kynästä    
 

Koulutuspolitiikassa paljon uutta 

Alkanut lukuvuosi tuo paljon uusia koulutuspoliittisia teemoja esille. 

Tampereella uudet lautakunnat aloittivat toimintansa elokuussa. Sivistys- ja 

kulttuuripoliittisessa lautakunnassa löytyy mielenkiintoisia ja OAJ:ta lähellä 

olevia henkilöitä. Lautakuntaa vetää apulaispormestarina Johanna 

Loukaskorpi. Hänen opettajan työsuhteiden ketjutuksesta käytiin muutama 

vuosi sitten kova kiista, jonka kaupunki hävisi. Virkakieltovuosien jälkeen hän 

palasi parrasvaloihin nyt uudessa roolissa. Varapuheenjohtajana on OAJ 

Pirkanmaan puheenjohtaja Matti Helimo ja jäsenenä on Antti Hiitti, joka on 

pitkään vaikuttanut TOAY:ssa. 

TOAY:n hallitus tapaa uuden lautakunnan syyskuun aikana. Kun vielä muistetaan, miten uusi 

pormestariohjelma on moniin vuosiin koulutukselle myönteisin kaupungin strategiapaperi, niin on 

odotettavissa mielenkiintoista uutta uudelta valtuustolta ja lautakunnalta.                                                                                                         

                                                                                                                

Valtakunnan tasolta vyöryy niin ikään uusia 

teemoja. Perusopetuksen opetussuunnitelma-

uudistus etenee yläkouluihin. Lukioissa on 

meneillään myös monia uudistuksia. 

Muutamassa lukiossa on käytössä 

kokeilutuntijako, uusia erityistehtäviä on 

tiedossa nyt syksyn aikana monille 

tamperelaisillekin lukioille. Tämän 

lukuvuoden aikana valmistellaan myös uusi 

lukiolaki, jonka maan hallitus on luvannut 

tuoda eduskuntaan ensi kevään aikana. 

Ylioppilaskirjoitusten digitalisaatio etenee ja 

ylioppilaskirjoituksia uudistetaan. 

Image courtesy of nenetus at FreeDigitalPhotos.net

Sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen että 

korkeakoulujen valintaperusteita ollaan myös 

uusimassa.  Ammatillisen koulutuksen osalta 

päätös tehdään asetuksella. Tätä 

valintaperusteasetusta on valmisteltu Opetus- ja 

kulttuuriministeriössä kesän aikana. 

Perusopetuksen päättöluokkien opinto-ohjaus on 

pyörinyt täysillä jo yli kuukauden päivät eikä 

vieläkään ole tietoa, miten oppilaat valitaan 

toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. 

Oppilaiden oikeusturva on vaarassa. Eikä 

ainakaan tämä alku anna hyvää kuvaa uudesta 

amisreformista. Vaikka itse tästä reformista 

löytyykin paljon hyvää, sävyttää ammatillisen 

koulutuksen tilaa rajut koulutusleikkaukset, jotka 

varmasti näkyy Tampereellakin. 
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Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistukselle 

selkeä tarve 

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus on ollut 

vahvasti esillä sekä perinteisessä että 

sosiaalisessa mediassa.  Opiskelijoiden 

valintaperusteista päättävät korkeakoulut 

autonomiansa pohjalta itse. Opiskelijoiden 

valintajärjestelmät ovat olleet kirjavia, sekavia, 

poukkoilevia ja nopeassa tahdissa muuttuvia sekä 

kalliita. Missään muualla ei tämmöistä 

moninkertaista hakijoiden testaamista ole 

keksitty. 

Kesällä Opetusministeriö sopi yhdessä 

korkeakoulujen kanssa, että vuonna 2020 

uudistetaan valintajärjestelmä siten, että 

ylioppilastutkintotodistuksista tulee pääasiallinen 

väylä korkeakouluihin. Tämä on selkeä signaali 

nyt lukion aloittaville. Tämä on myös myönteinen 

asia lukion opetukselle. 

Julkisessa keskustelussa ovat painottuneet tarinat 

siitä, miten joku itse yksittäinen henkilö on 

onnistunut saamaan opiskelupaikan ja perustelee 

sillä nykykäytäntöä hyväksi. Niiden tuhansien, 

jotka ovat jääneet ilman opiskelupaikkaa, ääni ei 

ole kuulunut. Moni tuore ylioppilas haluaisi 

aloittaa opinnot välittömästi, mutta 

pääsykoepohjainen valintatapa rajoittaa 

mahdollisuuksia hakea samanaikaisesti usealle 

alalle. Ylioppilastutkinnon painottaminen antaa 

lukion opiskelijalle signaalin siitä, että lukio-

opinnot kannattaa ottaa vakavasti. Olen 

keskustellut asiasta lukion aloittavien kanssa ja 

tämä tuntuu olevan reilusti sanottu. Nyt tulee 

pitää huolta siitä, että valintakoeuudistus on 

jokaisen lukion aloittavan opiskelijan ja myös 

heidän vanhempiensa tiedossa.

Oppivelvollisuuden pidentäminen pomppaa taas 

keskusteluun  

Maamme monet huippuekonomistit ovat panneet 

huolestuneena merkille Sipilän hallituksen 

koulutukseen kohdistuneet leikkaukset. Ennen niin 

kovasti kehuttu suomalainen hyvä koulutusjärjestelmä 

on alkanut yskiä. Vuosittain ikäluokasta jo lähes 15 % 

nuorista jää vaille toisen asteen tutkintoa. Tämä 

joukko nuorista on vaarassa syrjäytyä ja jäädä sivuun 

työmarkkinoilta. Myös perusasteella lasten ja nuorten 

erot osaamisessa ovat kasvaneet. Inkluusio ei toimi ja 

tuen järjestelmät eivät pelaa niin kuin pitäisi. Kaiken 

lisäksi korkea-asteen tutkintoja tehdään Suomessa yhä 

vähemmän.  

Image courtesy of digitalart at FreeDigitalPhotos.net 

Tämä kaikki merkitsee sitä, että Suomi on tippumassa osaamiskilpailussa kelkasta, kun samaan aikaan 

monet EU-maat satsaavat vahvasti koulutukseen. Tätä taustaa vasten on entistä perusteellisempi 

keskustelu nousemassa pintaan siitä, miten oppivelvollisuutta olisi voitava laajentaa. Vuosi alapäähän ja 

kolme yläpäähän – ja millä tavoin. Myös tamperelainen hanke Tampere3 on mielenkiintoinen asia ja sitäkin 

on syytä seurata. 

TOAY järjestää lukuvuoden mittaan keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Tule paikalle 

keskustelemaan! 

Jukka Eero Vuorinen   

TOAY:n tiedottaja 
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Yhteysopettajien mietteitä 

 
Kysyimme muutamalta TOAY:n yhteysopettajalta seuraavat kysymykset: 

 

1. Miten uudet opetussuunnitelmat näkyvät koulusi arjessa? 
2. Mikä innostaa sinua opettajan työssäsi? 

 

Riikka Leino, Koiviston koulu   

 
1.  Toiminnallisuus on lisääntynyt opetuksessa.  Vierailuja 
koulun ulkopuolelle erilaisiin kohteisiin tehdään 
enemmän. Myös  ulkopuolisia vierailijoita käy 
oppitunneilla enemmän ja heidän kanssaan suunnitellaan 
yhdessä oppitunteja. Oppilaita otetaan   entistä enemmän 
mukaan suunnitteluun ja kuullaan heidän toiveitaan. 
Digimateriaalin käyttö on lisääntynyt.  Arviointia pyritään 
tekemään monin eri tavoin ja jatkuvasti. Isot 
opetusryhmät Tampereella ovat hidaste uudelle 
opetussuunnitelmalle, samoin digilaitteiden 
puutteellisuus. Luokkatilat eivät sovellu toiminnallisuuteen 
ja  ahtautta on paljon. 
 
2. Minua innostavat työssäni oppilaat. Kun huomaan 
heidän innostuvan jostakin tai oivaltavan/oppivan jotain 
uutta, on se palkitsevaa ja innostavaa myös minulle. 

 
 

 

Taru Järvenpää, Pohjois-Hervannan koulu 

 
1.Uudet opetussuunnitelmat näkyvät työssäni uusina 
työmuotoina ja arvosteluperusteina. Ilmiöviikko ja 
monialainen opetus ovat lisänneet yhteistyötä 
kollegoiden kanssa. Toisaalta se on tuonut myös lisää 
työtä, sillä yhteisiä suunnittelupalavereja tarvitaan 
aikaisempaa enemmän. 
 
 
2. Minua innostaa opettajan työssä työn monipuolisuus 
ja vauhdikas työympäristö. Työskentely nuorten kanssa 
on haastavaa, mutta samalla innostavaa. 
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Marianne Ilola, Etelä-Hervannan koulu    
 

1. Uuden opsin myötä koulussamme on hyvä pöhinä. 
Opettajat kehittävät jatkuvasti omaa opetustaan.       
On tiimiopettajuutta, samanaikaisopettajuutta, 
flippaamista, pulpetitonta ja kirjatonta opetusta.   
Ilmöviikkoa suunnitellaan yhdessä. Sähköisiä 
materiaaleja tehdään ja käytetään oppimisen tukena 
mahdollisuuksien mukaan. Ideoita jaetaan. Jokainen 
kuitenkin tekee työtä oman persoonallisuutensa 
kautta, joten uusiin ihmeellisyyksiin ei ketään 
pakoteta. Moni uuden opsin jutuista on kuitenkin 
sellaisia, mitä on ennenkin tehty.  
 
2. Opettajan työ on innostavaa monipuolisuutensa 
vuoksi. Pääsen työssäni kehittymään ja kehittämään. 
Toimin lisäksi yhtenä OPS-agenteista, mikä tuo 
työhöni rikkautta ja sopivasti haasteita. On mukavaa 
tehdä töitä myös eri koulujen ja kollegojen kanssa.  
Luokkaani olen opettanut ekasta luokasta lähtien, 
kokoonpano on toki muuttunut vuosien kuluessa 
(nyt siis 5. luokka). On ihanaa seurata, miten pikku 
piiperöisistä on tullut reippaita esiteinejä. Vaikka 
välillä haasteita onkin, yhteinen tekemisen riemu on 
parhaita asioita, mitä tässä työssä voi kokea. 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Jäsentietojen päivitys – ilmoita muutoksista! 

 
Pidäthän jäsentietosi ajan tasalla, jotta voimme paremmin ajaa etujasi työelämässä. 
    
Päivitä jäsentietosi, kun 
  

 yhteystietosi muuttuvat   
 työnantajasi tai työpaikkasi vaihtuu 
 jäät opiskelemaan, palkattomalle virkavapaalle, vuorotteluvapaalle, 

työttömäksi tai äitiyspäivärahakaudelle 
 valmistut tai jäät eläkkeelle 
 haluat tilata kalenterin 

Lisätietoa ja linkit sähköisiin lomakkeisiin löydät OAJ:n kotisivuilta osoitteessa: 
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Jasentiedot%20kuntoon 

 

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Tyonantaja%20vaihtuu
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Usein%20kysytyt%20kysymykset%20julkinen


 

TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vakuutuskassan aukioloajat 1.6.2017 alkaen 

 toimisto ja puhelinpalvelu ovat avoinna ti – pe  klo 9 – 15 

 

 Maanantaisin ja muina aikoina asiakaspalvelu ajanvarauksella 

      

 Ajanvaraukset numerosta 03 565 34101 tai                                              

sähköpostitse Vakuutuskassa@tampere.fi. 

Tampereen kaupunkikonsernin vakuutuskassa 

Aleksin Kiven katu 10 E 56, 33210 Tampere 
 

Sähköisen asiointipalvelun kautta voit 

Sähköisen asiointipalvelun kautta voit 

 hakea lisäetuuskorvauksia 

 tarkistaa ja muuttaa omat osoite- ja tilitietosi 

 nähdä saamasi korvaukset 2 vuoden ajalta 

 

                

 

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA 

             WWW.TAMPEREENVAKUUTUSKASSA.FI 

 

ASIOI VERKOSSA: WWW.OMASAIRAUSKASSA.FI 

 


