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Pirkanmaa hyvinvointialueen 
omaishoitajien ja omaishoitajien 
sijaisten koulutus
Koulutuksen sisältö:

• Oima hoitajalle
• Kirjautuminen ja vahva tunnistautuminen
• Kirjaukset palveluun
• Seuranta (Vapaapäivät, palkkiot)
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Oima hoitajalle

• Näet omat toimeksiantosopimuksesi

• Vapaiden, hoitopäivien tai muiden 
palkkionmaksuun vaikuttavien tietojen 
helppo kirjaaminen

• Vapaiden kertymän seuraaminen

• Palkkiolaskelmat helposti näkyvillä

• Verokorttia EI tarvitse toimittaa - 
saamme sen automaattisesti verottajan 
järjestelmästä 

• Palvelun käyttöohjeet ovat näkyvillä 
myös kirjautumatta palveluun
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Sisäänkirjautuminen
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Sisäänkirjautuminen

● Mene osoitteeseen Oima.fi
○ Punaista lukkoa  

klikkaamalla pääset 
luomaan tunnukset tai 
kirjautumaan sisään
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Rekisteröityminen ja kirjautuminen
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● Saat sähköpostin -> Siirry kirjautumissivulle ja vahvista 
sähköpostisi. Tämän jälkeen vahvista vielä salasana.
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Roolin valinta
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Vahva tunnistautuminen

● Palvelua käyttääksesi sinun täytyy tehdä 
vahva tunnistautuminen
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Salasanan vaihtaminen

• Klikkaa Omaa etunimeäsi palvelun 
oikeasta yläkulmasta

• Valitse ”Omat tietoni”
• Aseta uusi salasana

• Kirjoita selaimeen oima.fi ja paina 
kirjautumispainiketta

• Syötä sähköpostisi ja paina ”unohditko 
salasanasi”

Salasana on tiedossa

Salasana on unohtunut
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● Verokortit Oima saa suoraan sähköisesti verottajalta
○ Paperisia tai muissa formaateissa olevia kortteja ei tarvitse toimittaa Oimalle tai 

hyvinvointialueille
○ Hoitajalla pitää olla omaishoidon tuen- tai perhehoidon verokortti ja tukihenkilöillä 

työkorvausverokortti voimassa omissa verottajan tiedoissaan
■ Oima hakee aina ajantasaisen tiedon suoraan verottajan järjestelmästä, joten 

veroprosetti pitää olla oikein verottajan tiedoissa!
○ Verokorttien tiedot päivittyvät 24h sisällä Oima-palveluun

Verokortit
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Kun kirjaudut ensimmäisen kerran Oima palveluun, tarkista, 
että omat tietosi ovat oikein

● Klikkaa oikeasta yläkulmasta omaa nimeä ja avaa 
alasvetovalikosta “omat tietoni”

○ Tarkista, että tiedot on oikein
● Mikäli huomaat, että esimerkiksi tilinumero on väärin tai 

siihen tulee muutoksia niin olkaa yhteydessä 
hyvinvointialueen Oima työntekijään ja pyytäkää heitä 
muuttamaan tilinumero oikeaksi

● Tarkista myös toimeksiantosopimuksesi palvelusta 
kohdasta “sopimukset”.

○ Sopimukset tulevat palveluun näkyville, kun 
hyvinvointialueella ne on tarkistettu ja asetettu 
voimaan

○ Mikäli huomaat näissä virheitä, niin ole 
yhteydessähyvinvointialueen Oima työntekijään

Sähköisesti allekirjoitettavat sopimukset tulossa 
2023!

Hoitajat - Omien tietojen tarkastus



Kasarmintie 15, 90130 Oulu Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 Helsinki

Hoitajan etusivun näkymä palvelussa

Siirry sopimukselle
Maksetut palkkiot palvelussa 
näkyvät täällä 

Avoin hoitojakso

Sopimukset, avoimet hoitojaksot sekä maksetut palkkiot 
löydät myös ylävalikoista 
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Kirjaukset palvelussa
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● Mikäli hoitajalla on useampi hoidettava, voi hoidettavien Hoitopäivät-näkymää vaihtaa 
Hoidettava-valikosta

● Hoitojaksot-valikko näyttää jaksot aikajärjestyksessä
● Voit tarkastella jälkeenpäin myös käsiteltyjä jaksoja
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Hoitojakson huomautukset ja kalenterin pikavalinnat

● Kalenterin yläpuolella olevilla napeilla voit tehdä identtisiä kirjauksia halutessasi useille eri päiville.
● Voit valita joko arkipäivät, kaikki kalenterin päivät tai monisyöttö-valinnan ollessa päällä haluamiasi yksittäisiä 

päiviä. Paina sen jälkeen “Muokkaa päiviä” nappia, niin sivulle avautuu valikko, josta pääset syöttämään tietoja.
● Voit aina syöttää myös hoitopäivät yksitellen klikkaamalla kyseistä päivää, niin valikko avautuu sivun oikeaan laitaan

● Voit kirjoittaa hoitojaksolle huomautuksia, mikäli haluat kertoa hyvinvointialueen työntekijälle jotain tärkeää 
palkkioihin tai kulukorvauksiin liittyen.
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Kuukausipalkkiollisen hoitajan kirjaukset

● Perhehoidon vapaita pääsee merkitsemään 
hoitojaksokalenteriin klikkaamalla kyseistä päivää.

● Oikeaan reunaan avautuu näkymä, jossa pääset 
valitsemaan päivän tyypin.

● Valitse päivän tyypiksi “Perhehoidon Vapaa”.
Esimerkki: jos vapaa kestää perjantaista sunnuntaille, 

niin merkitse tästä kalenteriin 2 vapaapäivää esim. 
pe ja la. Tämä vähentää vapaasaldoasi kahden 
vapaapäivän verran.

● Kellonaikoja ei tarvitse syöttää
● Muista painaa tallenna ja sulje

Kuukausipalkkiollisen toimeksiantosopimuksen tyhjät päivät 
katsotaan automaattisesti toteutuneiksi hoitopäiviksi, mikäli 
kalenterissa ei ole muita merkintöjä.
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Vuorokausi- ja tuntipalkkiollisen hoitajan kirjaukset (yksi 
palkkio sopimuksella)

● Hoitopäiviä pääsee 
merkitsemään 
hoitojaksokalenteriin 
klikkaamalla kyseistä päivää.

● Oikeaan reunaan avautuu 
näkymä, jossa pääset 
valitsemaan päivän tyypin.

● Valitse päivän tyypiksi 
“Hoitopäivä”

● Kirjaa kaikille sellaisille päiville, 
jotka vakituinen omaishoitaja on 
merkinnyt itselleen.

● Kellonaikoja ei tarvitse syöttää
● Muista painaa tallenna ja sulje!
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Vuorokausi- ja tuntipalkkiollisen hoitajan kirjaukset 
(Kaksi palkkiota sopimuksella)

● Hoitopäiviä pääsee merkitsemään hoitojaksokalenteriin 
klikkaamalla kyseistä päivää.

● Oikeaan reunaan avautuu näkymä, jossa pääset valitsemaan 
päivän tyypin.

● Valitse joko “tilapäinen” tai “osavuorokautinen” sen mukaan, 
että kumman arvon haluat päivällä. Arvot tilapäiselle ja 
osavuorokautiselle näet toimeksiantosopimukselta.

● Valitse päivän tyypiksi “Hoitopäivä”
● Kirjaa kaikille sellaisille päiville hoitopäivä, jolloin hoito on 

toteutunut
● Kellonaikoja ei tarvitse syöttää
● Muista painaa tallenna ja sulje!
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Kalenterin yläpuolella on painike “Hoitojakson lisätoiminnot”

Täältä pääset syöttämään hoitojaksolle kuuluvat 
kilometrikorvaukset ja muut hoitojakson palkkioon vaikuttavat 
korvaukset ja huomiot.

Kilometrikorvaukset ja hoitojakson lisätoiminnot
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Kilometrikorvaukset ja hoitojakson lisätoiminnot
Kilometrikorvaukseen tulee syöttää seuraavat asiat:

● Tyyppi
○ “Matkakustannusten koravus: Kilometrikorvaus”

● Kilometrien määrä (km)
● Valitsen ajon syy:

○ Asiakkaan kuljetus tai
○ Hoitajan oma ajo

● Kuvaus
○ Kerro tähän ajon tarkoitus. Esim “Lapsen vienti lääkäriin”.

● Reitti
● Matkan tarkoitus
● Ajon alkamis- ja päättymispäivämäärä

Muista painaa “Tallenna”!

Tämän jälkeen näet syöttämäsi kilometrikorvauset hoitojakson 
kalenterin yläpuolella ”Lisäkorvaukset” taulokossa, jossa voit muokata 
tai poistaa merkintöjä.
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Kun hoitopäivät on 
merkitty ja 
hoitojakso on valmis 
– Vahvista 
hoitojakso.

Huom! vahvistuksen 
jälkeen vain 
hyvinvointialueen 
työntekijät voivat 
tehdä muutoksia.



Seuranta
Vapaapäivät, palkkiot



Lakisääteiset vapaat omaishoidossa
● Omaishoitajille  kertyy 3 lakisääteistä vapaapäivää jokaista hoitokuukautta kohti, 

joissa hoitopäiviä on ollut vähintään 14 kpl
○ Poikkeuksena sellaiset hoitokuukaudet, joissa hoidettava on ollut kodin 

ulkopuolella hoidossa vähintään 7 vuorokautta. Tällaisista kuukausista 
omaishoitajalle kertyy 2 lakisääteistä vapaapäivää.

● Hoitaja voi merkitä kuluvalta hoitojaksolta kertyneitä vapaapäiviä kuluvan kuun 
hoitojaksolle
○ Esimerkki: Tammikuun vapaat tulisi pääsääntöisesti käyttää tammikuun 

hoitojaksolla
● Yhden lakisääteisen omaishoidon vapaan voi jakaa enimmillään neljään kuuden 

tunnin mittaiseen osaan. 

Vapaita ei kerry:
● Omaishoidon sijaisille



Vapaapäivien seuranta palvelussa
Palvelu seuraa reaaliaikaisesti vapaapäivien kertymää perhehoitajien sopimuksilla.
Näet palveluun tuodut vapaapäivät(kertyneet ajalta ennen Oimaan siirtymistä) ja Oiman 
kautta maksettujen palkkioiden ajalta kertyneet vapaat sekä näet myös Oimaan 
siirtymisen jälkeen hoitojaksoille käytetyiksi merkityt vapaapäivät.

Näet reaaliaikaisen 
vapaakertymäsi kun teet 
merkintöjä hoitojaksolle!

Oima palvelussa on 
käytössä erityyppisiä 
vapaita.

Ohjeistus vapaiden 
merkitsemisestä tulee 
lähiviikkoina!



Kertyneet vapaat palvelussa



Kertyneet ja käytetyt vapaat palvelussa



Ohjeet palvelussa

Palvelussa on ohjeet – voit lukea ohjeita kirjautumatta sisään sivullamme ophtuki.oima.fi
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Hoitajien kirjausten muistilista
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● Palkkiomaksupäivä toteutunutta hoitojaksoa seuraavan kuun viimeinen päivä
○ Hoitajien kirjaukset viimeistään seuraavan kuun 5. päivä

● Mitä jaksolle tulee kirjata:
○ Hoidon keskeytymiset ja muut palkkioon vaikuttavat tekijät
○ Käytetyt vapaat
○ Hoitojakson huomautukset

● Palkkioperuste on kuukausipalkkio ja tyhjät päivät katsotaan aina toteutuneiksi hoitopäiviksi. Mikäli 
koko kuussa ei ole mitään merkintöjä, niin sen voi hyväksyä tyhjänä. 

Pitkäaikainen/vakituinen omaishoitaja - Kuukausipalkkio
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● Palkkiomaksupäivä toteutunutta hoitojaksoa seuraavan kuun viimeinen päivä
○ Hoitajien kirjaukset viimeistään seuraavan kuun 5. päivä

● Mitä jaksolle tulee kirjata:
○ toteutuneet hoitopäivät
○ koulutuspäivä
○ irtisanomisajan päivät
○ peruuntuneet hoitopäivät
○ Hoitojakson muut huomautukset ja kommentit

● Palkkioperuste on vuorokausipalkkio. Kaikki tyhjät päivät katsotaan sellaisiksi, että hoitoa ei ole 
tapahtunut. Mikäli kalenterissa ei ole mitään merkintöjä, niin palkkiota ei muodostu maksuun.

Omaishoidon sijainen - vuorokausipalkkio
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Omaishoidon tuen palkkioihin liittyvistä asioista saat lisätietoja 
Pirkanmaan omaishoidon tuen yksiköstä. 

pirkanmaanomaishoito@pirha.fi                                                                        
Palvelupuhelin 0417302108, linja 3, arkisin 9-14 paitsi ti klo 13-17.
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