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HAKUILMOITUS
VALTIONAVUSTUS ERÄISIIN JULKISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON COVID-19KUSTANNUKSIIN
Avustuksen yleiskuvaus
Sosiaali- terveysministeriö ilmoittaa haettavaksi valtionavustusta kunnille, kuntayhtymille ja
Ahvenanmaan maakunnalle vuonna 2021 aiheutuneisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19kustannuksiin.
Pääministeri Marinin hallitus on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut korvaamaan covid19-epidemiaan liittyvät välittömät kustannukset. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan epidemian
hoidosta aiheutunutta kustannusten lisääntymistä. Kustannukset korvataan pääosin laskennallisilla
perusteilla.
Valtion talousarvion momentille 33.60.38 (Valtionavustus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid19-kustannuksiin, siirtomääräraha 2 v) on myönnetty 1,6 miljardia euroa covid-19-epidemiasta
aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Määrärahaa saa käyttää muun muassa
testauksen, jäljittämisen ja muiden välittömien covid-19-kustannusten korvaamiseen. Tässä
avustushaussa haettavana on valtionavustusta testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen ja hoitoon
sekä muiden välittömien covid-19-kustannusten korvaamiseen.
Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maakunta.
Avustukset voidaan myöntää tämän hakuilmoituksen mukaisella tavalla, mikäli eduskunta hyväksyy
asiassa annettavan IV lisätalousarvion.
Avustuksiin sovelletaan seuraavia säädöksiä:
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covid-19epidemiasta vuonna 2021 aiheutuviin kustannuksiin (860/2021), valtionavustuslaki (688/2001).
Haettavana oleva avustuskokonaisuus
Valtioneuvosto on antanut asetuksen valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja
terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin (jäljempänä covid-19-korvausasetus). Asetuksessa
säädetään toiminnoista ja kustannuksista, joihin avustusta voi hakea, avustuksen saajista sekä
avustuksen hakemisesta.
Asetuksen mukainen avustuskokonaisuus sisältää useita osioita, joista tässä haussa on haettavana
vain osa. Tämä 1. avustushaku koskee testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon
kustannuksia aikaväliltä 1.1.2021 – 31.8.2021 (4 - 9 §) sekä muiden välittömien kustannusten erää
(10 §). Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivien
osalta haku koskee vain 1.4.2021 – 31.8.2021 aiheutuneita hoidon kustannuksia. Loppuosa
avustuskokonaisuudesta tulee haettavaksi alkuvuodesta 2022. Ahvenanmaan maakunnalle
aiheutuneiden, tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukaisten valvontakulujen (13 § Korvaus
Ahvenanmaan erityisistä kustannuksista) hakeminen ohjeistetaan Ahvenanmaan maakunnalle
erikseen.
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Avustushaun lomakkeet ja perustiedot löytyvät osoitteesta: https://stm.fi/vuoden-2021valtionavustushaut
Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia hakukokonaisuudesta kootaan sivulle: https://stm.fi/koronakustannusten-korvaukset/ukk
Avustuksen hakija
Avustus voidaan myöntää kunnalle. Jos kunta on kuntalain (410/2015) 8 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla sopinut avustettaviin toimintoihin liittyen järjestämisvastuun siirtämisestä toiselle
kunnalle tai kuntayhtymälle, voidaan avustus myöntää tälle toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle niiden
avustuserien osalta, joita kunta ei itse hae.
Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että kunta voi siirtää hakuoikeuden toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle
kokonaan tai osittain. On esimerkiksi mahdollista, että kunta hakee avustusta vain testauksen,
jäljittämisen ja rokottamisen kuluihin, ja hoidon osalta korvauksen hakijana toimii kuntayhtymä.
Yksittäistä toimintoa koskeva korvaus voidaan myöntää vain yhdelle hakijalle, eli sitä ei voi jakaa
kunnan ja muun kunnan tai kuntayhtymän kesken.
Mikäli kunta aikoo siirtää hakuoikeuden toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle, tulee kunnan ilmoittaa
tästä mahdollisimman pian tällä toiselle kunnalle tai kuntayhtymälle. Jo siirtoa koskevista
suunnitelmista on suositeltavaa tiedottaa.
Covid-19-korvausasetuksen 10 §:ssä säädetyn korvauksen osalta (avustus muihin välittömiin
kustannuksiin) avustusta voidaan myöntää lisäksi erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:ssä
tarkoitetuille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille. Sairaanhoitopiirit voivat hakea tässä tarkoitettua
korvausta riippumatta siitä, hakeeko korvausta lisäksi kunta, tai onko kunta siirtänyt oikeuden hakea
tätä korvausta edellä mainitulla tavalla toiselle kunnalle tai muulle kuntayhtymälle.
Ahvenanmaan osalta covid-19-korvausasetuksen 4 – 11 §:ssä tarkoitettu avustus myönnetään
Ahvenanmaan maakunnalle (hakija voi olla maakunnan hallitus tai Ålands hälso- och sjukvård ÅHS).

Avustuksen hakeminen
Hakuaika alkaa 15.10.2021 ja päättyy 12.11.2021 klo 16:15.
Avustusta haetaan tämän kirjeen liitteenä olevalla taulukkomuotoisella hakulomakkeella sekä
allekirjoitetulla saatteella. Taulukkomuotoinen hakulomake tulee toimittaa muokattavana ja
suojaamattomana xls/xlsx-tiedostona. Hakemusaineistot toimitetaan sekä STM:n kirjaamoon
kirjaamo.stm(at)gov.fi että osoitteeseen koronakorvaukset.stm(at)gov.fi viitteellä VN/24231/2021.
Hakulomakkeessa ilmoitetaan avustettavien toimintojen toteumatietoja aikavälillä 1.1.2021 –
31.8.2021, paitsi sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon
hoitopäivien osalta haku koskee vain 1.4.2021 – 31.8.2021 aiheutuneita hoidon kustannuksia.
Kukin hakija ilmoittaa hakulomakkeessaan vain sen osuuden avustuksesta, jota se hakee itselleen.
Mikäli kunta on edellä mainitulla perusteella siirtänyt hakuoikeutta toiselle kunnalle tai
kuntayhtymälle, tulee tämän toisen kunnan tai kuntayhtymän esittää nämä tiedot omassa
hakemuksessaan. Esimerkiksi, jos kunta hakee korvausta vain testauksen, jäljittämisen ja
rokottamisen kustannuksiin, mutta hoidon osalta korvausta hakee kuntayhtymä, tulee kuntayhtymän
sisällyttää edellä mainitut hoidon kustannukset omaan hakemukseensa.
Toinen hakukierros järjestetään alkuvuodesta 2022 ja siitä tiedotetaan myöhemmin erikseen.
Hakemusten arviointi ja avustuksen määrän laskeminen
Valtionavustuksen määrä on laskennallinen. Valtionavustus määritetään kertomalla hakijakohtainen
toimintokohtainen lukumäärä toimintokohtaisella yksikkökorvauksella.
Laskennan perusteena käytettävien toimintokohtaisten yksikkökorvausten suuruus on:
1) testauksen osalta 113 euroa testaustapahtumaa kohden;
2) tartuntojen jäljittämisen osalta 406 euroa tartuntaa kohden;
3) rokotusten osalta 16 euroa rokotus kertaa kohden;
4) perusterveydenhuollossa toteutetun covid-19-taudin sairaalahoidon osalta 564 euroa hoitopäivää
kohden;
5) erikoissairaanhoidossa toteutetun covid-19-taudin sairaalahoidon osalta 1 183 euroa hoitopäivää
kohden ja
6) covid-19-taudin vuoksi potilaalle annetun tehohoidon osalta 4 105 euroa hoitopäivää kohden.
Hakulomakkeessa kysytään hakijoilta toimintokohtaisia lukumäärätietoja. Avustuspäätökset
perustuvat hakijan antamiin tietoihin sekä kansallisesti saatavilla olevaan tietoon.
Valtionapuviranomainen arvioi annettujen tietojen oikeellisuutta ja pyytää tarvittaessa lisäselvityksiä.
Mikäli hakija ei pysty ilmoittamaan täsmällisiä lukumäärätietoja, hakemuksessa tulee ilmoittaa
mahdollisimman tarkka arvio lukumäärätiedosta.
Muiden välittömien kustannusten (10 §) osalta avustus on laskennallinen (x € asukasta kohden) ja
avustus määritetään kertomalla hakijan asukasluku/ väestöpohja 31.12.2020 valtionapuviranomaisen
määrittämällä korvaustaksalla. Sairaanhoitopiirien tapauksessa laskennan perusteena käytetään sen
kaikkien jäsenkuntien yhteenlaskettua asukaslukua. Kuntakohtaisesti määritettävä korvaustaksa on
17 euroa asukasta kohden ja sairaanhoitopiireille myönnettävän avustuksen korvaustaksa on 14
euroa asukasta kohden. Ahvenanmaan maakunnan osalta korvaustaksan suuruus on 31 euroa
asukasta kohden.

Muiden avustusta hakevien kuntayhtymien osalta laskennassa huomioidaan niiden jäsenkuntien
asukasluku, joiden puolesta kuntayhtymä hakee tätä korvausta. Näin ollen muun kuntayhtymän kuin
sairaanhoitopiirin osalta avustus saatetaan määrittää vain osan sen jäsenkuntien asukasluvun
perusteella.
Mikäli jotain osaa avustuskokonaisuudesta hakee sekä covid-19-avustusasetuksen 3 §:n tarkoittama
avustuksen saaja (kunta), että jokin toinen kunta tai kuntayhtymä, myönnetään avustus sille kunnalle,
joka on asetuksen nojalla avustuksen ensisijainen saaja.
Päätösten laatiminen, avustusten maksaminen ja muutoksenhaku
Tavoitteena on, että avustuspäätökset tehdään joulukuun 2021 aikana ja avustukset maksetaan
vuodenvaihteessa 2021–2022.
Valtionapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
Myönnettyjen valtionavustusten maksaminen käynnistetään välittömästi avustusten myöntämisen
jälkeen. Valtionavustuspäätöksiin voi hakea oikaisua päätöksessä tarkemmin todettavalla tavalla.
Annettujen tietojen oikeellisuuden ja avustusten käytön valvonta
Avustusten myöntäminen perustuu hakijoiden antamiin tietoihin, jota verrataan kansallisesti
kerättyihin tietoaineistoihin. Avustuksen saajille voidaan toteuttaa vuoden 2022 aikana tarkastuksia,
joiden tarkoituksena on selvittää valtionavustuksen myöntämiseksi annettujen tietojen
todenperäisyyttä.
Lisätietoja
Koronakorvaukset.stm@gov.fi
Lisätietoa valtionavustuksista yleisesti: https://stm.fi/valtionavustusten-hakeminen

