Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och
stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (1552/2016) 4, 6, 7, 9, 15 och 17 § som följer:
4§
Särskilda förutsättningar för beviljande av understöd
Utöver vad som föreskrivs i 7 § i statsunderstödslagen är särskilda förutsättningar för beviljande av understöd att
1) beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av sökandens egna medel,
de disponibla medlen i sammanslutningar eller stiftelser som sökanden har bestämmande inflytande i eller som sökanden ekonomiskt eller verksamhetsmässigt har en fast anknytning till samt
avkastningen från den verksamhet som understöds,
2) beviljande av understöd ska anses vara behövligt med beaktande av arten och resultatet av
annan sådan verksamhet än den understödda verksamheten som den som ansöker om understöd
bedriver,
3) det vid ansökan om investeringsunderstöd eller projektunderstöd har lämnats en tillräcklig
utredning om verksamhetsplanen eller den tekniska planen för projektet samt om understödsmottagarens förutsättningar att finansiera projektets självfinansieringsandel och driftskostnader,
och
4) understödet riktas till de understödshelheter som fastställts för understödsverksamheten.
6§
Ansökan om statsunderstöd
Understöd ska sökas före utgången av september året före det år då understödet beviljas. Understöd för ett nytt understödsobjekt ska dock sökas före utgången av maj året före det år då
understödet beviljas.
Om understöd utöver den årliga understödsutdelning som avses i 1 mom. söks för särskilda
ändamål, ska understöd sökas senast den tidpunkt som meddelats av social- och hälsovårdsministeriet.
En ansökan som inkommit senare än de i 1 och 2 mom. avsedda tidsfristerna kan tas upp till
behandling endast av särskilt vägande skäl.
Investerings- eller projektunderstöd som periodiseras över flera år kan sökas på en gång med
iakttagande av de tidsfrister som avses i 1 mom.

7§
Understödsbeslut
Av ett beslut genom vilket understöd beviljas ska utöver vad som föreskrivs i 11 § i statsunderstödslagen vid behov framgå en plan över understöden för de följande åren. Planen är inte
bindande.
Beslut om investerings- och projektunderstöd som beviljas för flera år med ett och samma
ansökningsförfarande kan i fråga om kommande år förenas om behövliga anslag för understödsåren i fråga beviljas under moment 33.90.50 i statsbudgeten.
9§
Användning av understöd
Om understödet har beviljats för anskaffning, uppförande eller ombyggnad av fast egendom,
en byggnad eller en lägenhet i en byggnad, får egendomen från och med det användningsår som
anges i understödsbeslutet inte på ett bestående sätt användas för något annat ändamål än det
som bestäms i understödsbeslutet, och ägande- eller besittningsrätten till egendomen får inte
överlåtas till någon annan förrän 20 år förflutit från det användningsår som anges i understödsbeslutet.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan den som får investeringsunderstöd låta
någon annan ordna den verksamhet eller en del av den verksamhet som bedrivs i lokaler som är
föremål för understöd eller hyra ut lokalerna. Verksamheten ska överensstämma med ändamålet
med understödet.
15 §
Tiden för användning av understöd
Som godtagbara kostnader för varje år beaktas de kostnader som enligt 3 kap. 3 § 1 mom. 6
punkten i bokföringslagen (1336/1997) ska antecknas i bokslutet för räkenskapsperioden i fråga.
Allmänt understöd får användas till kostnader eller utgifter som uppstår under det år understödet beviljas och det därpå följande kalenderåret, om det inte av understödsbeslutet framgår
att understödet också får användas till kostnader eller utgifter eller underskott som uppstått före
det år understödet beviljades.
Investerings- och projektunderstöd får användas till kostnader och utgifter som uppstår under
det år då understödet enligt understödsbeslutet ska användas och det därpå följande kalenderåret. Understödet får användas till kostnader eller utgifter som uppstått före det år understödet
användas, om kostnaderna eller utgifterna har förorsakats av det projekt som avses i understödsbeslutet.
Av särskilda skäl kan det i understödsbeslutet bestämmas att understödets användningstid är
längre än vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.
Rätten att få utbetalning av ett beviljat understöd förfaller, om understödsmottagaren inte har
lämnat en för utbetalningen av understödet nödvändig godtagbar utredning
1) före utgången av det kalenderår som följer på det år då understödet använts,
2) inom den särskilda tidsfristen enligt 4 mom., eller
3) inom den förlängda användningstid som beviljats på understödsmottagarens ansökan.
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17 §
Redovisning över användningen av understöd
Understödsmottagaren ska för varje kalenderår, före utgången av maj efter det år då understödet använts, lämna en redovisning över användningen av understödet. Till redovisningen ska
fogas bokslut, verksamhetsberättelse eller berättelse över verksamheten, revisionsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse, utredningar angående resultatet samt andra utredningar
som behövs för redovisningen över användningen och verkningarna av understödet.
Om understödsmottagaren enligt 6 kap. 1 § i bokföringslagen ska upprätta ett koncernbokslut,
ska detta fogas till redogörelsen.
Om understöd under räkenskapsperioden har använts till ett belopp av minst 200 000 euro till
ett enskilt understödsobjekt, ska understödsmottagaren dessutom lämna revisorns rapport om
användningen av understöden under räkenskapsperioden, om inget annat följer av understödsbeslutet.
I revisorns rapport ska redogöras för
1) att bokföringen har ordnats enligt investering, projekt och funktion,
2) att arbetstidshanteringen är systematiskt organiserad,
3) att intäkterna och kostnaderna för de investeringar, projekt och funktioner som angetts i
årsredovisningen motsvarar understödsmottagarens bokföring,
4) att de lönekostnader som bokförts för investeringarna, projekten och funktionerna motsvarar arbetsavtalen, samt för pensions- och lönebikostnadernas andel av lönekostnaderna,
5) att sådana andra kostnader än löne- och lokalkostnader som bokförts för investeringarna,
projekten och funktionerna uppkommit enligt prestationsprincipen under tiden för användningen av understödet samt att kostnaderna har godkänts,
6) att de allmänna kostnaderna för investeringarna, projekten och funktionerna är korrekta,
och
7) att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas vid genomförande av investeringarna,
projekten och funktionerna.
———
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.
I fråga om användning, övervakning av användningen, återbetalning och återkrav av understöd som har beviljats före ikraftträdandet av förordningen samt ändringssökande som avser
understödet iakttas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet samt villkoren i understödsbeslutet. På understöd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas dock
17 § 3 mom.
Helsingfors den 12 mars 2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman Lassi Kauttonen
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