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Tiedote Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omaishoitajille ja sijaishoitajille  
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023. Hyvinvointialueen 
järjestäytyminen on edelleen kesken ja kehittäminen jatkuu tiiviinä tulevien vuosien ajan.  
 
Aluehallituksen päätöksen mukaan omaishoidon kehittämistyössä kartoitetaan 
omaishoitoperheiden tarpeita ja arvioidaan erityisesti omaishoitoa tukevien palvelujen toimivuutta 
ja riittävyyttä. Työ toteutetaan vuoden 2023 aikana siten, että tarvittavat ja mahdolliset 
muutokset voidaan huomioida vuoden 2024 talouden ja toiminnan suunnittelussa. 
 
Teitä arvokasta työtä tekeviä omaishoitajia ja sijaishoitajia pyritään tiedottamaan tiiviisti, kun 
saamme organisoitua asioita. Tässä tiedotteessa kerrotaan tilannetietoa omaishoidon tuen 
palveluiden organisoitumisesta sekä sopimuksiin ja palkkioihin liittyvistä asioista.  
 
 
Omaishoidon tuen palveluiden järjestäminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 
vuodenvaihteessa 2022 - 2023 
 

Omaishoidon tuen osalta palvelut järjestetään vuodenvaihteen yli samalla tavalla kuin vuonna 
2022. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän ei tarvitse olla yhteydessä kuntaan / hyvinvointialueeseen 
ellei tiedoissanne tai omaishoitotilanteessa ilmene muutoksia, jotka edellyttävät yhteydenottoa. 
 
 
Omaishoidon tuen indeksikorotukset 1.1.2023 
 
Omaishoitajien ja sijaishoitajien vuoden 2022 palkkioihin tulee 3,8 % indeksikorotus 1.1.2023 
lukien. 
 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueella 1.1.2023 käyttöön otettavat omaishoidon tuen 
myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja sijaishoitajien palkkiot 
 
Hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 8.11.2022 hyvinvointialueelle yhtenäiset 
omaishoidon tuen myöntämisperusteet, hoitopalkkiot ja sijaishoitajien palkkiot.  
 
 
 
 



Hyvinvointialueen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioluokat tulevat voimaan 1.1.2023 ja niitä 
noudatetaan 1.1.2023 jälkeen tulevien omaishoidon tuen uusien asiakkaiden kohdalla. 
 

Omaishoitajan palkkiot: 

Hoitopalkkioluokka 1 450 €/kk 

Hoitopalkkioluokka 2 700 €/kk 

Hoitopalkkioluokka 3 950 €/kk 

Raskas siirtymävaiheen palkkio 1500 €/kk 

 

Sijaishoitajan palkkiot: 
Hoitopalkkioluokka 1 

80 €/vrk 

Muut hoitopalkkioluokat 100 €/vrk 

  

 
Omaishoidon tukea vuonna 2022 saavien kohdalla vuosi 2023 on siirtymäaikaa. Omaishoidettavan 
palvelutarve arvioidaan uudelleen ja palvelutarvetta tarkastellaan suhteessa hyvinvointialueella 
hyväksyttyihin myöntämisperusteisiin. Tästä voi aiheutua muutoksia palkkioihin. Muutokset 
käydään kanssanne läpi uuden omaishoitosopimuksen laatimisen yhteydessä. 
 
Mikäli uusi palkkio on korkeampi kuin teidän aiemmin saamanne palkkio niin teille maksetaan 
taannehtivasti korkeampi palkkio 1.1.2023 alkaen. Mikäli uusi palkkio on matalampi kuin aiempi 
palkkio niin teiltä ei kuitenkaan peritä takaisin liikaa maksettua palkkiota. 
 
Omaishoidettavan palvelutarpeen arviointi ei edellytä teiltä toimenpiteitä. Olemme teihin 
yhteydessä palvelutarpeen arvioinnin ajankohdan sopimiseksi. 
 

Oima-järjestelmän käyttöönotto palkkioiden maksatuksessa 

 
Omaishoitajien ja omaishoitajien vapaiden aikaisten sijaishoitajien palkkioiden maksatus siirtyy 
kunnilta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023 (Laki hyvinvointialueesta 29.6.2021/611 6-
7 §). 

Joulukuun 2022 osalta palkkio maksetaan kuten tähänkin asti. 

Varsinais-Suomessa käyttöönotettava Oima-järjestelmä mahdollistaa sähköisen asioinnin 
palkkioiden ilmoittamisessa ja maksatuksessa. Järjestelmä mahdollistaa sen, että voitte 
verkkopalvelun kautta ilmoittaa joustavasti myönnettyyn palveluun liittyvistä hoitopäivistä ja 
tunneista sekä toteutuneista vapaista ja yhteys- ja tilitietomuutoksista. Kirjautuminen ohjelmaan 
edellyttää vahvaa tunnistautumista, joka Oima-järjestelmässä tapahtuu verkkopankkitunnusten 
kautta. Edelleen on mahdollista palauttaa toteutuneet tuntilistat ja hoitopäivät sähköpostitse tai 
postitse. On kuitenkin hyvä huomata, että sähköpostien loppuosa tulee muuttumaan ja on 
1.1.2023 alkaen etunimi.sukunimi@varha.fi.  

mailto:etunimi.sukunimi@varha.fi


Hyvinvointialueella omaishoitajien ja sijaishoitajien palkkioiden maksu yhtenäistetään siten, 
että palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavan kuukauden 15. päivänä. Eli tammikuun 2023 
palkkio maksetaan helmikuun 15. päivänä.  

Oima järjestää koulutuksen omaishoitajille ja sijaishoitajille joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 
aikana. Koulutuksen ajankohdasta tullaan tiedottamaan tarkemmin koulutuksen lähestyessä. 
Koulutus tullaan järjestämään etäkoulutuksena. 

Oima-järjestelmään liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä: 
 
Alle 18-vuotiaiden omaishoito: johanna.lehtola@turku.fi 
Työikäisten (18-64-vuotiaat) omaishoito: teija.ahokas@vasso.fi nina.hanhilampi@turku.fi 
Ikäihmisten omaishoito: nina.hanhilampi@turku.fi  
 
Palkkioiden maksatukseen liittyen voitte olla yhteydessä oman kuntanne maksuprosessista 
vastaavaan henkilöön.  
 
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen, 
 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen puolesta 
 
Emilia Heikkilä (sosiaali- ja vammaispalvelut)  
Salla Lindgren (ikääntyneiden palvelut)  
Krista Ryödi (Oima-projektin vastuuvalmistelija) 
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