STATSUNDERSTÖD FÖR VISSA AV DEN OFFENTLIGA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDENS COVID-19KOSTNADER 2021 (TREDJE ANSÖKNINGSOMGÅNGEN)

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd för kommuner, samkommuner och
landskapet Åland. Sökande från landskapet Åland kan vara landskapsregeringen eller Ålands hälsooch sjukvård ÅHS.
Statsminister Marins regering har i samband med regeringens budgetförhandlingar 2020 förbundit sig
att ersätta direkta kostnader som covid-19-epidemin föranleder. Under social- och
hälsovårdsministeriets tidigare understödsomgångar har ministeriet beviljat kommunfältet
statsunderstöd till ett sammanlagt belopp om cirka 1,08 miljarder euro för covid-19-kostnader som
uppstått 2021. Enligt social- och hälsovårdsministeriets bedömning har man redan med de understöd
som beviljades under första och andra ansökningsomgången effektivt förmått täcka kostnaderna
orsakade av covid-19-epidemin inom hela kommunfältet.
Denna utlysning av statsunderstöd har delats in i två separata helheter och understöd ska sökas på
två olika ansökningsblanketter:
A. Behovsprövat tilläggsunderstöd för kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och
vård.
B. Ersättning för särskilda kostnader som gäller personer som inte har hemkommun i Finland.

-

Statsunderstödslagen (688/2001)

-

Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga socialoch hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin (860/2021, nedan covid19-ersättningsförordningen).

(Förordning 860/2021, 11 §)
Inom ramen för den aktuella utlysningen av statsunderstöd kan man om det finns en mycket
grundad anledning söka tilläggsunderstöd för verksamhetsspecifika kostnader som orsakats
av covid-19-epidemin 2021. Det behovsprövade tilläggsunderstödet är avsett att täcka sådana
kostnader för testning, smittspårning, vaccinationer och vård som hänför sig till covid-19epidemin 2021 och som inte har kunnat täckas med de understöd och den övriga statliga

finansiering som beviljats tidigare. Beviljandet av tilläggsunderstöd grundar sig på en
bedömning av faktiska kostnader och en ändamålsenlighetsprövning.
Det är inte meningen att det behovsprövade tilläggsunderstödet ska sökas allmänt så att
ersättningarnas nivå höjs, utan understöd beviljas endast av välgrundad anledning. Via detta
understöd kan man inte söka ersättning för kostnader för covid-19-epidemin inom andra
förvaltningsområden, kostnader för vård-, rehabiliterings- och serviceskulden,
tilläggsunderstöd för andra direkta kostnader (10 § i covid-19-ersättningsförordningen) eller
tilläggsunderstöd för sådana verksamheter som har ersatts med andra understöd eller annan
statlig finansiering.
Förutsättningar för beviljandet av tilläggsunderstöd är att den avsevärt högre kostnadsnivån
inte har orsakats av en ekonomiskt ineffektiv resurshushållning hos den sökande och att det
finns grundad anledning till kostnaderna med beaktande av omständigheterna i området när
det gäller bekämpning av covid-19-pandemin eller vård av patienter med covid-19. Av den
sökande krävs en redogörelse av de sammanlagda verksamhetsspecifika kostnaderna som
orsakats av covid-19-epidemin i enlighet med covid-19-ersättningsförordningen samt om vilka
faktorer som förklarar den höga verksamhetsspecifika kostnadsnivån.
Behovsprövat understöd beviljas endast om sökandens enhetskostnader är avsevärt högre än
den enhetsersättning enligt förordningen som de understöd som beviljats tidigare grundar sig
på. Som en gräns för avsevärt högre kostnader enligt förordningen betraktas vid
behovsprövningen i princip att sökandens enhetskostnader är minst 20 procent högre än den
enhetsersättning som har legat till grund för understödet.
I prövningen beaktas även de statsunderstöd och den övriga finansiering som beviljats tidigare
2021 på grund av covid-19-epidemin. I ändamålsenlighetsprövningen beaktas även
kommunens ekonomiska situation som helhet och de sammanlagda social- och
hälsovårdskostnaderna.
Behörighet att ansöka om understöd: Behovsprövat tilläggsunderstöd kan sökas av alla de
aktörer som 2021 har ansökt om statsunderstöd från social- och hälsovårdsministeriet för
någon verksamhetsspecifik post för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19kostnader under den första och/eller andra ansökningsomgången. Den sökande ska vara
samma aktör som under den första och/eller andra omgången.

Ansökningstiden börjar den 3 maj 2022 och slutar den 31 maj 2022 kl. 16.15.
Statsunderstöd söks på den till utlysningen bifogade ansökningsblanketten och ett
undertecknat följebrev. Därtill ska man lämna in alla nödvändiga bilagor som räknas upp på
ansökningsblanketten och i anvisningen om ansökan.
Anvisningen om ansökan och ansökningsblanketterna finns på adressen:
https://stm.fi/sv/ansokan-om-statsunderstod-ar-2022

Fyll i e-postmeddelandets ämnesrad enligt följande:
”Sökandens namn, ansökan om statsunderstöd, behovsprövat, VN/8091/2022”. Namnge alla
bilagor kort (bilaga 1- 6, dokument X).
Ansökningar med bilagor sänds både till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor
registratorskontoret.shm(at)gov.fi och på adressen koronakorvaukset.stm(at)gov.fi.

Beslut om understöd fattas och understöd betalas ut senast under hösten 2022.
Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas trots att ändring har sökts. Utbetalningen av
de beviljade statsunderstöden inleds omedelbart efter att understöden beviljats. Omprövning
av ett beslut om statsunderstöd får begäras på det sätt som anges i beslutet.
Mer information: koronakorvaukset.stm@gov.fi
Allmän information om statsunderstöd: https://stm.fi/sv/statsunderstod-ansokan-anvandningoch-tillsyn.

****************************************************************

(Förordning 860/2021, 12 §)
Denna utlysning av statsunderstöd är avsedd för att ersätta sådana särskilda kostnader som
har orsakats sökanden av personer som inte har hemkommun i Finland.
Enligt 79 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar svarar staten vid störningar inom hälsooch sjukvården för kostnaderna för karantän, isolering och obligatoriska hälsokontroller av
personer på grund av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog
misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom, om personen i fråga inte har hemkommun i
Finland och de kostnader som orsakats inte har kunnat tas ut på något annat sätt. Dessa
kostnader ersätts med stöd av covid-19-ersättningsförordningen med statsunderstöd i enlighet
med de faktiska kostnaderna. Kostnaderna ersätts oberoende av om man har försökt ta ut
dem av en sådan person som avses i bestämmelsen. Godtagbara kostnader är endast
nödvändiga och rimliga kostnader.
De uppstådda kostnaderna ersätts i enlighet med de faktiska kostnader som den sökande har
blivit ansvarig för. En förutsättning för understöd är att den sökande påvisar att kostnaderna
har uppkommit.
Kostnaderna ersätts till exempel inte i det fall att sökanden har fått ersättning från
Folkpensionsanstalten för kostnaderna i fråga (statlig ersättning enligt lagen om

gränsöverskridande hälso- och sjukvård 1201/2013, 20 §). Kostnaderna för testning ersätts
endast i den utsträckning de inte täckts av det beräknade statsunderstödet för testning som
beviljats 2021 (ansökningsomgång 1 och 2).

Behörighet att ansöka om understöd: Understöd för särskilda kostnader (kostnader för
personer som saknar hemkommun i Finland) kan sökas av alla kommuner och samkommuner.
På Åland kan ansökan göras av och landskapsregeringen, ÅHS samt alla kommuner och
kommunförbund.

Ansökningstiden börjar den 3 maj 2022 och slutar den 31 maj 2022 kl. 16.15.
Statsunderstöd söks på den till utlysningen bifogade ansökningsblanketten och ett
undertecknat följebrev. Därtill ska man lämna in en redogörelse av kostnader som baserar sig
på bokföringen.
Anvisningen om ansökan och ansökningsblanketterna finns på adressen:
https://stm.fi/sv/ansokan-om-statsunderstod-ar-2022.
Fyll i e-postmeddelandets ämnesrad enligt följande:
”Sökandens namn, ansökan om statsunderstöd, särskilda kostnader, VN/8091/2022”. Namnge
alla bilagor kort (bilaga, dokument X).
Ansökningar med bilagor sänds både till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor
registratorskontoret.shm(at)gov.fi OCH på adressen koronakorvaukset.stm(at)gov.fi.

Beslut om understöd fattas och understöd betalas ut senast under hösten 2022.
Statsbidragsmyndighetens beslut får verkställas trots att ändring har sökts. Utbetalningen av
de beviljade statsunderstöden inleds omedelbart efter att understöden beviljats. Omprövning
av ett beslut om statsunderstöd får begäras på det sätt som anges i beslutet.
Mer information: koronakorvaukset.stm@gov.fi
Allmän information om statsunderstöd: https://stm.fi/sv/statsunderstod-ansokan-anvandningoch-tillsyn

