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ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN:

Fyll i de numeriska uppgifterna utan tusentalsavgränsare eller mellanslag.
Fyll i de numeriska uppgifterna utan tusentalsavgränsare eller mellanslag. Kontrollera att alla uppgifter
har fyllts i korrekt så att vi undviker onödiga utredningsbegäranden.
Fyll i och kontrollera alla uppgifter på ansökan innan du skickar den. Kontrollera också att alla
nödvändiga bilagor finns med.
Alla uppgifter är obligatoriska.

Ange det belopp av tilläggsunderstöd som söks (€)
- Om tilläggsunderstöd söks för flera verksamhetsspecifika poster, ange här det sammanlagda
beloppet av det understöd som söks.

Välj den verksamhet eller de verksamheter som du söker tilläggsunderstöd för
- Välj i menyn de verksamheter (testning, smittspårning, vaccinationer, vård) för vilka
behovsprövat tilläggsunderstöd söks.
Ange de verksamhetsspecifika totala kostnaderna år 2021 (€)
- Ange de totala kostnaderna på rätt rad och i rätt kolumn för den verksamhetsspecifika
understödspost vars kostnader ansökningen om understöd gäller.
Till de verksamhetsspecifika totala kostnaderna räknas inte de kostnader som
- sökanden har fått ersättning av Folkpensionsanstalten enligt lagen om gränsöverskridande
hälso- och sjukvård (1201/2013, 20 §), eller
- kostnader som orsakats på grund av tryggandet av hälsosäkerheten vid
gränsövergångsställena, eller
- kostnader som orsakas av att personen förordnas till obligatorisk hälsoundersökning
(coronatest), om personen inte har hemkommun i Finland.

-

Till de verksamhetsspecifika totala kostnaderna för vårddagar räknas endast de vårddagar som
grundar sig på en covid-19-diagnos (inte misstänka smittor och kostnader för vårddagar som
beror på dem).

Ange antalet prestationer 2021 för de verksamheter som söks
- Ange antalet prestationer för hela året för de verksamhetsspecifika poster för vilka understöd
söks.
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Ange alla intäkter som gäller de verksamheter för vilka understöd söks
-

Till intäkter räknas alla verksamhetsspecifika understöd eller övrig finansiering (t.ex. SHM:s
statsunderstöd under ansökningsomgång 1 och 2 år 2021 eller FPA-ersättningar.)
Till intäkter räknas inte det understöd som beviljats för att sörja för gränssäkerheten eller de
FBA-ersättningar som beviljats med stöd av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
(1201/20213, 20 §).

Ange det totala beloppet för social- och hälsovårdsväsendets direkta kostnader för bekämpning
och behandling av covid-19-sjukdomen år 2021 (€)
- Ange de totala kostnadernas belopp.
- Bör verifieras med en separat kalkyl som baserar sig på bokföringsuppgifter (bilaga 3.)

Undertecknat följebrev.
Kalkyl av den underkompenserade verksamhetens totala kostnader och intäkter som gäller
dem. Kalkyl som baserar sig på bokföringsuppgifter.
Kalkyl av det totala beloppet av de direkta social- och hälsovårdskostnaderna för corona. Kalkyl
som baserar sig på bokföringsuppgifter.
Redogörelse av varför kostnaderna är höga och varför det verksamhetssätt som ligger bakom
de högre kostnaderna har varit motiverat.
Redogörelse av vilken effekt social- och hälsovårdskostnaderna för corona, de eventuella
inbesparingarna som beror på coronaepidemin och de mottagna understöden (=nettoeffekt) har
på verksamhetsbidraget 2021.
Redogörelse av eventuella betydande avvikelser för 2018–2021 gällande: social- och
hälsovårdssektorns verksamhetskostnader, social- och hälsovårdssektorns verksamhetsbidrag,
verksamhetsbidraget för sökandens verksamhet som helhet.
Därtill en länk till kommunens bokslut 2021
- Lägg till ansökningsblanketten en länk till kommunens bokslut 2021.

