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OIMA-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO OMAISHOIDOSSA  

 

Pohjois-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savon 
hyvinvointialueen aluehallitus on 7.12.2022 hyväksynyt hyvinvointialueen omaishoidontuen 
myöntämisperusteet, toimintaohjeen ja palkkiot, jotka tulevat voimaan 1.1.2023. Aluehallituksen 
päätös on nähtävissä aluehallituksen kokouksen pöytäkirjassa 346 § 7.12.2022 (www.pshva.fi).   

Omaishoidontuen asiakkaalle tehty toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen palvelupäätös 
siirtyy kunnalta/kuntayhtymältä hyvinvointialueelle ja palvelu järjestetään asiakkaalle voimassa 
olevan päätöksen mukaisesti. 

 

Palkkioluokat  

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu hyvinvointialueen myöntämisperusteisiin 1.1.2023 
alkaen. Teille maksetaan vuoden 2023 alusta alkaen hoitopalkkio aluehallituksen hyväksymien 
hoitopalkkioiden mukaisesti.  Hoitopalkkioluokkia on neljä. Nykyinen hoitopalkkionne perusteella 
määritellään uusi palkkioluokkanne. Muutos ei heikennä nykyistä palkkion määrää. 
Vammaispalveluiden palveluohjauksesta otetaan teihin yhteyttä 30.4.2023 mennessä 
palkkioluokan muutospäätöksen vahvistamiseksi.  

Hyvinvointialueen omaishoidon myöntämisperusteiden mukaiset mahdolliset 
palkkioluokkamuutokset arvioidaan vuoden 2023 aikana. Mikäli palkkioluokka nousee, korotus 
maksetaan 1.1.2023 alkaen takautuvasti.    

Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa ja se maksetaan jälkikäteen hoitajan ilmoittamalle 
pankkitilille kuukauden 15. päivänä. Palkkioiden maksu tapahtuu Oima-järjestelmässä. 

 

Oima-palvelun käyttöönotto 

 

Pohjois-Savon hyvinvointialue ottaa käyttöön 1.1.2023 alkaen Oima-palvelun koko maakunnan alueella 
vammais- ja perhepalveluiden omaishoidon maksatuksessa. Oima-palvelu on sähköinen palvelu, jossa 
hoitajat voivat kirjata toteutuneet omaishoidon vapaapäivät ja keskeytykset.  

Oima-palvelussa voit seurata reaaliajassa mm. voimassa olevia sopimuksia, vapaiden määrää ja 
maksettujen hoitopalkkioiden palkkiolaskelmia. 

Vuoden 2023 paperista verokorttia ei tarvitse toimittaa vammaispalveluihin, vaan Oima-palvelu hakee 
sähköisen verokorttinne automaattisesti. Verokortti täytyy kuitenkin olla lasketettu hoitopalkkioita varten. 

 

http://www.pshva.fi/
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Rekisteröityminen ja kirjautuminen Oima-palveluun  

Saat Oima-palvelun käyttöösi osoitteessa minun.oima.fi. Rekisteröidyt palveluun luomalla itsellesi Oima-
tilin.  Jatkossa rekisteröitymisen jälkeen myös kirjautuminen tapahtuu samassa osoitteessa.  

Rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen pääset myös Oiman etusivumme kautta oima.fi ja klikkaamalla sivun 
yläosan valikosta oranssilta pohjalta löytyvää lukon kuvaa. 

 

 

  

Rekisteröityminen aloitetaan luomalla ilmainen tili.

 

Lisää sähköpostiosoitteesi, joka toimii jatkossa käyttäjätunnuksenasi ja valitse salasana. Muista ottaa 
salasana talteen itsellesi. Käytä samaa sähköpostiosoitetta, jonka olet antanut meille henkilötietoihisi. 
Rekisteröidy palveluun 16.1.2023 jälkeen. Tähän mennessä olemme tallentaneet sopimuksesi palveluun.  

 
Asiakastuki käyttöönotossa  

 

HOP-keskuksen asiakastuki opastaa teitä ohjelman käyttöönotossa: 

- maanantai - perjantai klo 9.00 – 11.00 ja klo 14.00 – 15.00  
- Kuopio, puh: 017 186 366  
- muut kunnat Tarja Ruuskanen puh. 044 740 2262 

 

HOP-keskus hoitaa koko Pohjois-Savon alueen perhe- ja omaishoidon maksatuksen sekä henkilökohtaisen 
avun sijaismaksajapalvelua yhdessä Oima-palvelun kanssa.  

 

 

https://minun.oima.fi/
https://oima.fi/

