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Statsunderstöd för ersättning av kostnaderna för tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna under covid-19-pandemin
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd för ersättning av kostnader som uppstått på
grund av tryggandet av hälsosäkerheten vid gränserna under perioden 2.7.2021–30.6.2022.
Understödet kan sökas av kommuner, samkommuner och Ålands landskapsregering samt Ålands
hälso- och sjukvård (ÅHS), som på det sätt som avses nedan har orsakats kostnader för hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena.

Bakgrund
Enligt 7 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ankommer den allmänna planeringen,
styrningen och övervakningen av bekämpningen av smittsamma sjukdomar på social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriet svarar för den rikstäckande beredskapen för störningar inom hälso- och
sjukvården eller för hot om sådana, och för ledarskapet i dessa situationer.
Enligt 9 § ska kommunen inom sitt område organisera bekämpningen av smittsamma sjukdomar.
Enligt 79 § kan staten bidra till betalningen av kostnaderna för upprätthållandet av den beredskap
som behövs för bekämpningen av smittsamma sjukdomar och kostnaderna för hälso- och sjukvården på det sätt som anges i 38 § i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt 38 § i hälso- och sjukvårdslagen
(1326/2010) kan staten medverka i upprätthållandet av den beredskap som behövs inom hälso- och
sjukvården och i hanteringen av exceptionella situationer genom att finansiera sådan verksamhet
som det av särskilda skäl är ändamålsenligt att finansiera med statsmedel.
Under covid-19-pandemin har åtgärderna för hälsosäkerhet vid gränserna grundat sig på SHM:s anvisningar och från och med 12.7.2021 på de temporärt gällande bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar. Bestämmelserna om hälsosäkerhet vid gränserna i lagen om smittsamma sjukdomar, 16 a–g §, 87 a § och 89 a §, gällde temporärt 12.7–15.10.2021 (RP 105/2021 rd) samt genom
förlängd giltighetstid 1.1–30.6.2022 (RP 226/2021 rd). 79 § 3 mom. gällde temporärt 16.10–
31.12.2021 (RP 131/2021 rd) samt genom förlängd giltighetstid 1.1–30.6.2022 (RP 226/2021 rd).

Godtagbara kostnader
Det finanspolitiska ministerutskottet fastställde den 26 augusti 2020 att kommunernas kostnader för
tryggandet av hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena ska ersättas till fullt belopp i enlighet
med de faktiska kostnader som godkänts av statsbidragsmyndigheten. Således krävs ingen självfinansieringsandel. Kostnaderna ersätts till den del verksamheten grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets ålägganden och styrning och hänför sig till åtgärderna på gränsövergångsstället.
Verksamheten ska vara lönsam och de ersatta kostnaderna ska grunda sig på faktiska utgifter enligt
bokföringen och får inte inkludera interna marginaler, dvs. kostnaderna får ersättas till högst det belopp som motsvarar de uppstådda kostnaderna.
Statsunderstöd beviljas för personalkostnader, kostnader för material och utrustning, utgifter för lokaler och transport- och logistikutgifter. Till personalkostnader räknas personalkostnader i anknytning till den praktiska planeringen, samordningen och rapporteringen av verksamhetsmodellen, utgifter för provtagning och för hantering och analysering av prover och provsvar samt personalkost-
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nader som gäller transporten, bearbetningen och förstöringen av prover. Dessutom beviljas statsunderstöd för utgifter för provtagningsredskap. Kostnaderna kan omfatta bland annat hyra för utrustningskapacitet, lokalhyror, personalkostnader, verksamhetsanslag, dvs. exempelvis provtagningsoch laboratorieanalytiskt material (reagenser osv.) som behövs i diagnostiken. Från och med början
av 2021 har understödet också kunnat användas för att ersätta kostnader för tjänster eller lokaler på
flygfält som anskaffats av Finavia och som baserar sig på avtal mellan Finavia och den kommun eller samkommun som söker understöd. De kostnader som ersätts med understödet bör anknyta direkt
till hälsosäkerheten vid gränserna.
På ersättningen av kostnader tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Statsunderstöden är behovsprövade och SHM granskar understödets storlek när man fastställer åtgärdernas ändamålsenlighet och kostnadernas skälighet. Efter mottagandet av ansökan bedömer social- och hälsovårdsministeriet således ännu till vilka delar och till vilken omfattning kostnaderna för verksamheten kan
ersättas.

Kostnader som inte godtas
Kostnader för vård av coronapatienter, karantän eller transport av personer som försatts i karantän
räknas inte till denna separata ersättning. Inte heller inkvartering av personer som försatts i karantän, resor till karantänplatsen eller övriga kostnader som beror på att personer försatts i karantän ersätts inom ramen för detta anslag.
Vid bedömningen av testningskostnadernas belopp och nödvändighet beaktas den utvidgning av
testningskapaciteten inom verksamheten vid gränserna som erbjuds av HUS. Kostnaderna för användningen av den testningskapacitet som HUS erbjuder och som HUS får ersättning för genom ett
separat statsunderstödsbeslut kan ersättas med detta understöd endast till den del de är faktiskt uppkomna kostnader.

Statsunderstödets belopp och den tidsperiod som ersätts
Kommunernas kostnader täcks under statens budgetmoment 33.60.38 för 2021 (Statsunderstöd för
den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader, reservationsanslag 2 år). Anslaget som
reserverats för statsunderstödet uppgår till 30 miljoner euro.
Med statsunderstödet ersätts kostnader som uppkommit under perioden 2.7.2021–30.6.2022.

Ansökan om understöd
Ansökningstiden för understödet är 15.8–9.9.2022 kl. 16.15.
Understöd söks skriftligen på ansökningsblanketten som bifogas detta meddelande. De bilagor som
krävs ska bifogas. Till ansökningsblanketten bifogas ett utdrag ur bokföringens huvudbok, ekonomiskt utfall, huvudbokens nyckel, utredning över personalkostnader samt en kortfattad beskrivning
av genomförandet av den understödda verksamheten.
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Ansökan jämte bilagor skickas senast 9.9.2022 kl. 16.15 till social- och hälsovårdsministeriet med
referens VN/17677/2022 till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Ansökan ska ha inkommit till socialoch hälsovårdsministeriet inom ansökningstiden och ansökningar som inkommit efter ansökningstiden behandlas inte.
Beslut, utbetalning av understöd och ändringssökande
Målet är att besluten om understöd fattas under hösten 2022. Utbetalningen av beviljade statsunderstöd inleds omedelbart efter att understöden beviljats. Begäran om rättelse av beslut om statsunderstöd kan framställas enligt anvisningar i beslutet. Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas
trots att ändring har sökts.
Ytterligare information
koronakorvaukset.stm@gov.fi

