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STATSUNDERSTÖD FÖR TRYGGANDE AV TJÄNSTER FÖR MAMMOR MED MISSBRUKSPROBLEM

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd som kan sökas för tjänster riktade till
mammor som använder berusningsmedel. Statsunderstödet beviljas av social- och
hälsovårdsministeriet, och ansökningarna handläggs vid både Institutet för hälsa och välfärd och
social- och hälsovårdsministeriet.
Målgruppen för tjänsterna är berusningsmedelsanvändande gravida kvinnor, nyblivna mammor och
mammor i spädbarnsfamiljer, deras eventuella partner samt eventuella andra barn i familjen. Med
tjänsterna avses missbrukarrehabilitering bestående av heltäckande vård och rehabilitering.
Statsunderstöd beviljas inte för enbart avgiftningsvård.
I statsbudgeten 2022 har det beviljats ett tillägg på 150 000 euro för vården av mammor med
missbrukarproblem i syfte att trygga tjänsterna riktade till dem. Understöden ska betalas av anslaget
under moment 33.03.63 för vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år) i statsbudgeten. Samtidigt
utlyses 750 000 euro i statsunderstöd som förblivit oanvända under tidigare år. Sammanlagt utlyses
900 000 euro i statsunderstöd. Understödet kan användas till kostnader som uppstår 1.6.–
31.12.2022. Utlysningen riktar sig till de serviceproducenter som beviljats statsunderstöd av socialoch hälsovårdsministeriet för 2022 för tjänster riktade till mammor med missbruksproblem.
Understödet beräknas kunna användas fram till den 31 december 2022, varefter understödet kan
användas för rapporteringskostnader på det sätt som anges i beslutet. Organiseringsansvaret för
social- och hälsovårdstjänster överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena
den 1 januari 2023. I fråga om för projekt som förvaltas av sjukvårdsdistrikt är det motiverat att
användning och rapportering av understödet sker inom välfärdsområdet. Närmare anvisningar om
överföringen av understöden för dessa projekt till välfärdsområdet finns i beslutet. Överföringen
förutsätter en ansökan från stödmottagaren. Välfärdsområdena uttrycker sitt samtycke till
överföringen i ansökan och social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om överföringen av
understödet.
De sökande får skriftligt besked om beslutet.
Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).
Bedömning av ansökningarna
Ansökningarna handläggs vid både social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och
välfärd. Institutet för hälsa och välfärd utarbetar för social- och hälsovårdsministeriet ett förslag till
understöd som ska delas ut. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar understöden. Understöden
beviljas efter prövning. 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.
Sökandena förutsätts uppge den kommunala finansieringsandelen av sin budget för den tjänst som
ansökan gäller.
Bedömningen av ansökningarna och jämförelsen av dem sinsemellan baserar sig på en samlad
bedömning där följande kriterier beaktas:







Målgruppen för tjänsterna är berusningsmedelsanvändande gravida kvinnor, nyblivna
mammor och mammor i spädbarnsfamiljer, deras eventuella partner samt eventuella andra
barn i familjen. Ansökan ska innehålla en beskrivning av en klar verksamhetsmodell för denna
målgrupp.
Med tjänsterna avses missbrukarrehabilitering bestående av heltäckande vård och
rehabilitering. Statsunderstöd beviljas inte för enbart avgiftningsvård, dvs. endast partiell
rehabilitering i ett visst skede.
Ett krav är att sökanden har tidigare erfarenhet av och specialkompetens i att tillhandahålla
tjänster för målgruppen i fråga.
Geografisk täckning och lika möjligheter för klienterna att använda sig av specialtjänsterna.

Ansökan om understöd
Understödet söks med en ansökningsblankett. Dessutom ska en kalkyl av verksamhetens kostnader
samt en förteckning över personalens storlek och struktur lämnas in (bifogade blanketter och
anvisningar för ifyllandet av blanketterna https://stm.fi/sv/blanketter-for-statsunderstod ).
Ansökan sänds per e-post till både social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och
välfärds registratorskontor. De har adresserna kirjaamo.stm@gov.fi respektive kirjaamo@thl.fi.
Av ansökan ska framgå bl.a. tjänstens verksamhetsområde, verksamhetsplanen för genomförande
av den tjänst som understöd söks för samt personalens storlek och struktur. På
ansökningsblanketten anges alla obligatoriska bilagor som ska lämnas in i samband med ansökan.
Ansökningstiden börjar den 3.6.2022 och slutar den 31.7.2022 kl. 16.15. Ansökningar som
lämnas in efter utsatt tid behandlas inte.
Mer information:
Marjo Malja, socialråd tfn 0295 163 581, förnamn.efternamn@gov.fi
Joonas Peltonen, enhetschef, tfn 029524 7947, förnamn.efternamn@thl.fi
Mera information om statsunderstöd: https://stm.fi/sv/statsunderstod-ansokan-anvandning-och-tillsyn

