
 
 
2.12.2022 

 
Tiedote Varsinais-Suomen hyvinvointialueen henkilökohtaisen avun asiakkaille  
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen 
järjestäytyminen on edelleen kesken ja kehittäminen jatkuu tiiviinä tulevien vuosien ajan.  
 
Hyvinvointialue tiedottaa tiiviisti, kun hyvinvointialueen organisoituminen ja valmistelu etenee. 
Tässä tiedotteessa kerrotaan tilannetietoa henkilökohtaisen avun palkanmaksuun liittyvistä 
asioista.  
 
Sosiaali- ja vammaispalveluiden järjestäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella  
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle vammaispalvelut tulevat sijoittumaan alueellisiin 
palvelukeskuksiin sosiaali- ja vammaispalvelujen palvelualueelle.  Yksiköiden toimipisteiden 
määrät ja maantieteellisen sijoittumisen suunnitelmat ovat vielä kesken ja niistä tiedotetaan 
erikseen. Hyvinvointialue aloittaa kuitenkin toimintansa olemassa olevilla rakenteilla, jolloin 
nykyiset työntekijät vastaavat toiminnasta vuodenvaihteen jälkeenkin.  
 
Oima-järjestelmän käyttöönotto henkilökohtaisen avun palkkojen maksatuksessa 
 
Henkilökohtaisen avun palkkojen maksatus siirtyy kunnilta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 
1.1.2023 (Laki hyvinvointialueesta 29.6.2021/611 6-7 §). 

Varsinais-Suomessa käyttöönotettava Oima-järjestelmä mahdollistaa sähköisen asioinnin 
palkkojen ilmoittamisessa ja maksatuksessa. Järjestelmä mahdollistaa sen, että voitte 
verkkopalvelun kautta ilmoittaa joustavasti henkilökohtaisen avun toteutuneista työtunneista, 
avustajien lomaoikeuksista sekä yhteys- ja tilitietomuutoksista. Kirjautuminen ohjelmaan 
edellyttää vahvaa tunnistautumista, joka Oima-järjestelmässä tapahtuu verkkopankkitunnusten 
kautta. Edelleen on mahdollista palauttaa toteutuneet työtuntilistat sähköpostitse tai postitse. On 
kuitenkin hyvä huomata, että sähköpostien loppuosa tulee muuttumaan ja on 1.1.2023 alkaen 
etunimi.sukunimi@varha.fi.  

Vuodelle 2023 kohdistuvat palkat maksetaan hyvinvointialueella Oima-järjestelmän kautta. 
Ensimmäinen Oiman kautta maksettava palkkio maksetaan tammikuun 2023 aikana ja palkat, 
jotka kohdistuvat vuodelle 2022 maksetaan tuttuun tapaan kuntien nykyisillä maksujärjestelmillä. 
Palkkojen määrät perustuvat nyt voimassa oleviin työsopimuksiin.  Henkilökohtaisen avun 
palkkojen osalta jatketaan palkkojen yhdenmukaistamista vuoden 2023 aikana. Näistä tiedotetaan 
myöhemmin erikseen. Hyvinvointialueella palkkojen maksupäivät ovat vuoden 2023 alusta 
maksettavasta palkasta riippuen joka kuukauden 15. päivä ja viimeinen päivä. 
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Oima järjestää koulutusta henkilökohtaisen avun asiakkaille ja avustajille järjestelmän 
käyttöönotosta vuoden 2023 aikana. Koulutusten ajankohdista tullaan tiedottamaan tarkemmin 
myöhemmin. Koulutus tullaan järjestämään etäkoulutuksena. 

Henkilökohtaisen avun palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä oman 
kuntanne maksuprosessista vastaavaan henkilöön. Oima-järjestelmän käyttöönottoon liittyvissä 
kysymyksissä voitte olla yhteydessä myös: 
 
Kaisa Kiiski, vammaispalvelujohtaja, kaisa.kiiski@turku.fi 
 
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen, 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen puolesta 
Emilia Heikkilä (sosiaali- ja vammaispalvelut)  
Krista Ryödi (Oima-projektin vastuuvalmistelija) 
 
 
 
 


