Utlysning av statsunderstöd
för att ersätta de kostnader
som orsakas kommuner och
samkommuner samt
landskapet Åland på grund
av covid-19
Diapresentation om ansökan om understöd
och understödsmodellen
1/2022

Covid-19 –ersättningar 2021: första
ansökningsomgången, understöd för
sammanlagt 726 miljoner euro
•
•
•
•

Understöd för testning: 374,9 miljoner euro
Understöd för smittspårning: 37,3 miljoner euro
Understöd för vaccinationer: 108,7 miljoner euro
Understöd för vård av covid-19-patienter: 34,5 miljoner euro

• Understöd för andra direkta kostnader som orsakats av epidemin: 170,1 miljoner
euro
• I hela landet beviljades det 131 euro per invånare i understöd.

Statsunderstöd för kommuner för Covid-19kostnader
Andra ansökningsomgången 2021

Ansökningstid 3 – 31.1.2022
•

SHM utlyser statsunderstöd för kommuner, samkommuner och landskapet
Åland för covid-19-kostnader som uppkommit 2021

• Vid beviljandet av understöden tillämpas förordningen om statsunderstöd för
vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (860/2021)

Bedömningen av ansökan och beräkningen av
understödsbeloppet
•
•

Understödsbeloppet är behovsprövat. Beloppet bestäms genom att multiplicera understödstagarens
verksamhetsspecifika antal med den verksamhetsspecifika enhetsersättningen.
Beloppen av de verksamhetsspecifika enhetsersättningar som används som grund för
behovsprövningen:
•
•
•
•
•
•

•

Testning
Smittspårning
Vaccination
Sjukhusvård, primärvården
Sjukhusvård, specialiserad sjukvård
Intensivvård

113 euro / test
406 euro / smitta
16 euro / vaccindos
564 euro / vårddag
1 183 euro / vårddag
4 105 euro / vårddag

Ersättningen för övriga direkta kostnader är behovsprövad och beräknas enligt invånarantalet
31.12.2020. När ersättningsbeloppet fastställs beaktas de kommunsammanslagningar som gjordes i
början av 2021.
• Den kommunspecifika ersättningstaxan är 17 euro per invånare, och ersättningstaxan för understödet till
sjukvårdsdistrikten 14 euro per invånare. För landskapet Åland är ersättningstaxan 31 euro per invånare.

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2
3.1 - 31.1.2022

ANSÖKNINGSOMGÅNG 3
(ordnas under våren 2022)

Understödsposter som kan sökas med

Det meddelas separat när ansökningsomgången
blir aktuell.

ANSÖKNINGSBLANKETT A
Verksamhetsbaserat understöd (4–8 §)
- understöd för testning
- understöd för smittspårning
- understöd för vaccination
- understöd för vårdkostnader
Numeriska uppgifter per verksamhet uppges för
perioden 1.9.2021–31.12.2021
ANSÖKNINGSBLANKETT B
Blanketten används enbart om den sökande ansöker
om en sådan understödspost som den sökande skulle
ha kunnat ansöka om redan under den första
ansökningsomgången.
- Verksamhetsbaserat understöd (4–8 §) för perioden
1.1–31.8.2021
- Understöd för andra direkta kostnader (10 §)

Understödsposter som kan sökas:
- Behovsprövad andel (11 §)
- Kan sökas av alla som är behöriga att söka i
omgång 1 och 2.
Ersättning för särskilda kostnader (12 §)
- Kan sökas av alla som kostnaderna i fråga har
uppkommit för.

Ansökningsblankett B - vad är understödet avsett
för?
SVAR:
• Ansökan är avsedd för de verksamhetsspecifika kostnader för vilka inte sökts
understöd vid den första ansökningsomgången 1.1 - 31.8.2021. Detta understöd
kan sökas antingen endast för t.ex. testning eller för testning, vaccination och
vårdkostnader, om man inte sökt understöd för detta tidigare.
• I ansökningsblanketten kan man välja en eller flera verksamheter.

Ansökningsblankett B - ifyllandet
• Bakgrundsuppgifterna om sökanden anges på samma sätt som i blankett A.
• De verksamhetsspecifika understöden (4-8 §) gäller 1.1 - 31.8.2021, och
understödet för de övriga direkta kostnaderna 1.1 - 31.12.2021. De
verksamhetsspecifika uppgifterna ska anges på samma sätt som i blankett A.
• Välj den verksamhet för vilken understödet söks: Du kan välja en eller flera
verksamheter. Ange den kommun eller de kommuner för vilka understödet söks.
Ange antalen för presentationerna.
• I motiveringsfältet ska man motivera varför det verksamhetsspecifika understöd
som söks inte har sökts vid den första ansökningsomgången. Ange även för
vilken tidsperiod ansökan gäller.

Understödstagare (3 §)
• Bestämmelserna om understödstagarna, dvs. sökande, finns i 3 § i covid-19ersättningsförordningen.
• Understöd beviljas i första hand till kommuner.
• Om kommunen på det sätt som avses i 8 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) har
avtalat om att överföra organiseringsansvaret för understödsverksamheten på en annan
kommun eller en samkommun, kan den andra kommunen eller samkommunen få
understöd för de understödsposter som kommunen inte själv ansöker om.
• Därför är alla samkommuner för social- och hälsovård potentiella understödstagare om någon
medlemskommun inte söker hela eller en del av understödet

• Understödet ska användas av den aktör som ska betala kostnaderna.
• Om kommunen använder understödet trots att kostnaderna till väsentliga delar betalas av en
annan aktör såsom en samkommun, kan statsbidragsmyndigheten vid behov vidta åtgärder för
att återkräva understödet.

Ansökan om understöd
• Ansökan innehåller en ansökningsblankett i tabellform (Excel A och B) och ett
undertecknat följebrev. Ansökningsdokumenten ska sändas i oredigerat och oskyddad
form till kirjaamo.stm@gov.fi OCH koronakorvaukset.stm@gov.fi med referensen
VN/32116/2021
• I ansökningsblanketten anges uppgifterna åtminstone om testningen och vårddagarna
inom primärvården under tiden 1.9.2021 – 31.12.2021. För vaccinationerna inom den
privata sektorn måste man ange antalet vacciner som getts. För andra poster är det
frivilligt att ge denna uppgift.
• En så exakt uppskattning som möjligt
• Det görs eventuellt kontroller för att bekräfta riktigheten i de uppgifter som understödstagaren
gett under år 2023

• Uppgifterna ska endast ges för den del för vilken sökanden ansöker om understöd

Tider för beslut och utbetalning
•

Avsikten är att understödsbesluten ska fattas i mars 2022

•

Besluten är direkt verkställbara - understödet betalas ut genast efter
beviljandet, och det behövs ingen separat ansökan om utbetalning

Hälsosäkerheten vid gränserna
Social- och hälsovårdsministeriet kommer att utlysa ett särskilt statsunderstöd för
de kostnader som uppkommit på grund av hälsosäkerhetsåtgärderna vid
gränsövergångsställena.
•

Gränsövergångsställenas kostnader för upprätthållandet av hälsosäkerheten ersätts till fullt belopp genom
ett separat statsunderstöd som beviljas enligt de faktiska kostnader som godkänts av
statsbidragsmyndigheten.

Andra ansökningsomgången 2021 för covid-19-statsunderstöd (statsunderstöd
för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på
grund av covid-19-pandemin) gäller antalet tester de tester som tas i samband med
inresa 72-120 h efter ankomsten till Finland. Testerna ersätts på kalkylmässig grund.

Behovsprövade andelen – tredje
ansökningsomgången 2021
• Utlyses våren 2022
• Särskild ansökningsblankett
• Gäller den behovsprövade andelen (11 §) och ersättning för särskilda kostnader
(12 §)
• De verksamhetsspecifika understödsposterna beviljas i regel till kommunerna
• Ett behovsprövat extra understöd beviljas om kostnaderna tydligt överskrider
den genomsnittliga enhetskostnaden och om kostnader kan motiveras
• Tröskeln för beviljande av understöd är rätt hög

Preliminär tidtabell för statsunderstöd
Våren 2022

• Den andra ansökningsomgången för år 2021 öppnas
• Beslut för andra ansökningsomgången för år 2021
• Den tredje omgången för år 2021 öppnas (behovsprövad andel)

Sommaren
2022

• Beslut för tredje ansökningsomgången för år 2021

Hösten
2022

• Statsunderstöd för år 2022 öppnas

Vinter
2022

• Beslut för ansökningsomgången för år 2022

Stöd för ifyllandet av ansökningsblanketter
FAQ - Ofta ställda frågor angående Covid-19-statsunderstöd

Information finns även i anvisningar för ifyllandet av blanketter (finns som en skild
bilaga och i ansökningsblanketternas mellanblad.)

FAQ - Ofta förekommande frågor – exempel 1/2
Fråga: Kan man söka ersättning retroaktivt
vid den andra ansökningsomgången för
sådana poster som man inte sökte
ersättning för i början av året (1.131.8.2021) (t.ex. för tester, vårddagar, andra
direkta kostnader)?
Svar: Ja. Man kan söka ersättning för de
kostnadsposter eller verksamheter för vilka
man inte sökt understöd alls vid den första
ansökningsomgången. Understöd söks
med ansökningsblankett B.

Fråga: Kan man vid den andra
ansökningsomgången söka understöd
också för andra direkta kostnader (10 §)?
Svar: Understöd för andra direkta
kostnader beviljades för hela året vid den
första ansökningsomgången. Vid den andra
ansökningsomgången kan understöd för
andra direkta kostnader sökas endast om
man inte ansökte om det vid den första
ansökningsomgången. Notera att
ansökningsblankett B används för de
understödsposter som inte söktes vid den
första ansökningsomgången.

FAQ - Ofta förekommande frågor – exempel 2/2
Fråga: Får covid-19 kostnaderna för
sjukvården innehålla vårddagarna för
de patienter som misstänks ha corona
men som ännu inte har en diagnos?
Svar: Nej. Med covid-19-patienter avses
vid denna ansökan endast de patienter
som har ett bekräftat positivt corona
testresultat.

Fråga: Får antalet vaccinationer som anges
vid denna ansökan innehålla de vacciner
som getts till den egna personalen via
företagshälsovården?
Svar: Vid denna ansökan beaktas de
vaccinationer som betalats av de sökande.
Sökanden kan ansöka om ersättning för
dessa vaccinationskostnader när sökanden
har köpt vaccineringstjänsten av en
utomstående aktör och sökanden har
ansvarat för kostnaderna. Villkoret är dock
att sökanden inte har fått någon annan
ersättning för vaccinationerna.
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