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Utlysning av statsunderstöd för att beredskapscentren för social- och
hälsovård ska kunna starta upp sin verksamhet snabbare
Understödsobjekt
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd på fem miljoner euro. Understödet
riktas till de sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett universitetssjukhus för att
beredskapscentren snabbare ska kunna starta upp sin verksamhet i enlighet med 51 § i
lagen om ordnande av social- och hälsovård.
För att förbättra den nationella beredskapen inom social- och hälsovården ska uppstarten
av beredskapscentren enligt 51 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård påskyndas
och planeringen och uppstarten stödjas genom separat statligt stöd. På grund av
förändringar i verksamhets- och säkerhetsmiljön behöver beredskapscentren bildas och
göras klara att starta upp sin verksamhet redan under 2022. Avsikten är att den här
finansieringen ska säkerställa att beredskapen utvecklas i alla välfärdsområden och vid
HUS-sammanslutningen genom att de viktigaste funktionerna startas upp. Det är särskilt
viktigt att säkerställa beredskapscentrens verksamhet vid övergångsfaserna, från att de
övergår till välfärdsområdena 2023 till att de så kallade samarbetsområdesavtalen har
genomförts inom alla samarbetsområden, dvs. till slutet av 2024.
I sitt styrbrev av den 19 oktober 2021 gav social- och hälsovårdsministeriet anvisningen att
inom de fem områdena ska de sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett
universitetssjukhus ge handledning och säkerställa att de fem beredskapscentren, som
beskrivs i lagen om ordnande av social- och hälsovård, bereds för de redan befintliga
strukturerna.
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte den 16 februari 2022 en arbetsgrupp för att
utreda social- och hälsovårdssystemets beredskap för en eventuell ny epidemivåg. Enligt
åtgärdsförslagen i slutrapporten bör social- och hälsovårdsministeriet ge nationella
riktlinjer för hur beredskapscentren för social- och hälsovård ska bildas och vara i
aktionsberedskap senast vid slutet av augusti 2022. Dessutom bör en treårig separat statlig
finansiering anvisas för att upprätthålla och utveckla beredskapscentren för social- och
hälsovården från och med hösten 2022, så att finansieringen inriktas på beredskap i hela
specialansvarsområdet/samarbetsområdet.
Detta statsunderstöd kan sökas av de sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett
universitetssjukhus.
Regeringen har i den andra tilläggsbudgeten för 2022 föreslagit att fem miljoner euro ska
riktas till uppstarten av beredskapscentren för social- och hälsovård under moment
36.60.30. Beslutsdelen i detta moment ska kompletteras så att anslaget i momentet även
får användas till att stödja planeringen och uppstarten av de beredskapscenter som avses i
51 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård med hjälp av statsunderstöd.
Ministerarbetsgruppen för social- och hälsovården förordade den 9 juni 2022 att staten
stöder uppstarten av de fem beredskapscentren för social och hälsovården så att de så
snabbt som möjligt kan inleda sin verksamhet med modellen med ett nationellt nätverk.
Ministerarbetsgruppen för ekonomi och försörjningsberedskap förordade också detta den
14 juni 2022.
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Understödet kan användas för kostnader som uppstår perioden 1.5–31.12.2022 och som
uppkommit av:
1. Uppstarten av beredskapscentrets verksamhet, som beskrivs i lagen om ordnande av
social- och hälsovård, och lönekostnader för personalen som planerar uppstarten
2. Kostnader för att anskaffa och underhålla tillbehör i anslutning till fungerande
datakommunikationsförbindelser i statens säkra nät som är nödvändiga för
beredskapscentrens verksamhet
3. Anskaffningar i anslutning till införandet av en gemensam lägesbildsplattform som
passar ihop med riktlinjerna, som Institutet för hälsa och välfärd har utarbetat i ett separat
projekt
4. Inledande av regionalt nätverkssamarbete inom ett specialansvarsområde, inklusive
övriga sjukvårdsdistrikt, och basservice inom social- och hälsovården samt de framtida
välfärdsområdenas strukturer.
Godtagbara kostnader är personalkostnader samt anordningar, tillbehör,
informationssystem samt internetanslutningar.
Kostnaderna ersätts som specialunderstöd av engångsnatur. Understödet är i första hand
avsett att användas före den 31 december 2022. Ansvaret för att ordna social- och
hälsovårdstjänster överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena
den 1 januari 2023. Det är motiverat att välfärdsområdena handhar användningen av och
rapporteringen om understöd för de projekt som förvaltas av sjukvårdsdistrikten. Närmare
anvisningar om överföringen av understöd för sådana projekt till välfärdsområden eller
HUS-sammanslutningen ges i ett senare beslut. En förutsättning för överföringen är att
understödstagaren lämnar en ansökan om överföring och att välfärdsområdet och/eller
HUS-sammanslutningen samtycker till överföringen. Social- och hälsovårdsministeriet
fattar beslut om överföring av understödet.
På ersättningen av kostnader tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Statsunderstöden
beviljas enligt prövning och social- och hälsovårdsministeriet justerar beloppet av
understödet vid bedömningen av de planerade åtgärdernas ändamålsenlighet och de
uppskattade kostnadernas skälighet. Efter att ha mottagit ansökan bedömer social- och
hälsovårdsministeriet således ännu till vilka delar och i vilken omfattning de kostnader som
orsakats av verksamheten kan ersättas.
Statsunderstödet bör användas med beaktande av de villkor som angetts i
understödsbeslutet och de eventuella övriga anvisningar som social- och
hälsovårdsministeriet gett om den verksamhet som ersätts genom understödet.
Det sammanlagda understödet för de sjukvårdsdistrikt som är huvudman för ett
universitetssjukhus kan vara högst fem miljoner euro.

Syftet med understödet
Syftet med understödet är att säkerställa att social- och hälsovården har beredskap att
möta störningar och undantagsförhållanden och bilda en nationell lägesbild över socialoch hälsovården genom modellen med fem områden.
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Ansökan om understöd
Ansökningstiden är 20.6–26.8.2022 kl. 16.15.
Understöd söks skriftligen hos social- och hälsovårdsministeriet på den ansökningsblankett
som finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats
(https://stm.fi/valtionavustukset_lomakkeet). Till ansökningsblanketten ska fogas en
budget för verksamheten och en beskrivning av den verksamhet som ska genomföras med
understödet. För upprättandet av en budget rekommenderar vi den budgetmodell som
finns på webbplatsen, men det går också att bifoga en fritt formulerad budget med så
detaljerade uppgifter som möjligt och med förklaringar. Utbetalning av beviljade
understöd söks separat med stöd av stödbeslutet. De kostnader som orsakats stödtagaren
granskas närmare i samband med behandlingen av ansökan om utbetalning.
Ansökan om understöd ska lämnas in senast den 26 augusti 2022 kl. 16.15 på adressen
kirjaamo.stm@gov.fi med referensen VN/17613/2022. Ansökningar som inkommer efter att
ansökningstiden gått ut behandlas inte. Ansökan kan emellertid kompletteras efter att
ansökningstiden gått ut.
Ansökan ska innehålla:




Ansökningsblanketten
Projektplanen för den verksamhet som genomförs med understödet
Budgeten för verksamhetens kostnader

Det ska framgå av projektplanen på vilket sätt understödet stöder uppstarten av
beredskapscentren genom modellen med fem områden och även så att de nätverk som
bildas mellan de framtida samarbetsområdenas välfärdsområden (och HUSsammanslutningen och Helsingfors stad) och beredskapscentren beaktas vid uppstarten.
Av projektplanen ska det dessutom framgå hur man vid uppstarten av beredskapscentrens
verksamhet beaktar tillräcklig expertis inom socialvården, primärvården och den
specialiserade sjukvården samt samarbetet med räddningsväsendet och kommunerna.
De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Övriga villkor som hänför sig till användningen av understödet
Ett villkor för statsunderstödet är att riksdagen godkänner statens andra tilläggsbudget för
2022. Social- och hälsovårdsministeriet bereder förslag till anslagsbehov som ska beaktas i
den budgetproposition som regeringen har för avsikt att lämna till riksdagen i maj.
Anskaffningar kan delvis ersättas retroaktivt när vårens tilläggsbudget har trätt i kraft.
Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna
förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls.
Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid prövningen av understödets
belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i
statsunderstödslagen):
• Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
• Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för
användningen av statsunderstödet.
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•
•

Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat
offentligt stöd som den sökande fått samt arten och omfattningen av projektet
eller verksamheten.
Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast obetydlig snedvridning av
konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Understödet får användas endast för det ändamål som det beviljats för.
Social- och hälsovårdsministeriet förutsätter att de sökande samarbetar i fråga om ansökan,
anskaffningar och upprätthållande av verksamheten.
Ministeriets understöd kan täcka högst den andel av de godtagbara kostnaderna för
verksamheten eller projektet som anges i denna utlysning och som fastställts i
understödsbeslutet. Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd
överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i
understödsbeslutet och dess bilagor.
Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av
statsunderstöd och övervakningen av användningen av understödet utföra nödvändiga
granskningar av understödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i
statsunderstödslagen).
Understödstagaren ska utreda och i sin verksamhet beakta sina eventuella skyldigheter att
iaktta upphandlingslagstiftningen (lagen om offentlig upphandling och koncession
1397/2016).
Mer information
På frågor som gäller understödet och ansökan svarar vid social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig Lasse Ilkka, tfn 029 516 3714, e-post fornamn.efternamn@gov.fi.
Social- och hälsovårdsministeriet svarar på frågor om användning och utbetalning av
understöd på adressen valtionavustukset.stm@gov.fi.
Mera information om statsunderstöd: https://stm.fi/sv/statsunderstod-ansokananvandning-och-tillsyn

Bilagor

Ansökningsblankett
Anvisning för ifyllande av ansökningsblanketten

Distribution

De sjukvårdsdistrikt som är huvudman man för ett universitetssjukhus
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