LUONNOS

Valtioneuvoston asetus
valtionavustuksesta eräisiin julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:
1§
Soveltamisala
Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisesta valtionavustuksesta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin vuonna 2021.
2§
Avustettava toiminta
Avustusta myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa välittömiin covid19-epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. Avustusta saa käyttää
vain näiden kustannusten kattamiseen.
Avustus jakautuu toimintokohtaisiin avustuseriin, muiden välittömien kustannusten avustuserään, harkinnanvaraisen lisäavustuksen erään sekä avustukseen 12 §:n mukaisten erityisten
kustannusten kattamiseksi.
3§
Avustuksen saaja
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 toimintojen osalta, joihin kunta ei itse hae avustusta.
Jäljempänä 10 §:ssä säädetyn korvauksen osalta avustusta voidaan myöntää myös erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 3 §:ssä tarkoitetuille sairaanhoitopiirin kuntayhtymille. 12 §:ssä tarkoitettu korvaus erityisistä kustannuksista voidaan myöntää niille kunnille ja kuntayhtymille,
joille on aiheutunut pykälässä tarkoitettuja kustannuksia.
Ahvenanmaan osalta 4 – 11 §:ssä tarkoitettu avustus myönnetään kuntien sijasta Ahvenanmaan maakunnalle.
4§

Toimintokohtainen avustus
Toimintokohtaista avustusta myönnetään seuraaviin toimintoihin:
1) covid-19-testaus
2) covid-19-tartuntojen jäljittäminen
3) rokottaminen covid-19-tautia vastaan
4) covid-19-taudin sairaalahoito
Avustuksen toimintokohtainen määrä määritetään laskennallisin perustein 5-9 §:ssä säädetyllä
tavalla.
5§
Avustus testaukseen
Testauksen osalta avustus määritetään kertomalla avustettavan ajanjakson kuntakohtainen covid-19-testausmäärä testauksen yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen määrittää laskennan perusteena käytettävän kuntakohtaisen testausmäärän ensisijaisesti hakijoilta saatavien
tietojen perusteella. Testausmäärässä huomioidaan ainoastaan testaus, jonka kustannukset ovat
jääneet kunnan vastuulle.
Jos hakijoilta ja muista lähteistä saatavien testausmääriä koskevien tietojen perusteella hakijan
ilmoittamia testausmääriä ei voida pitää riittävän luotettavina tai hakija ei kykene ilmoittamaan
testausmäärää, katsotaan kunnan testausmääräksi valtionapuviranmaisen arvioima osuus siitä
testausmäärästä, jonka sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, johon kunta kuuluu, on ilmoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.
6§
Avustus jäljittämiseen
Jäljittämisen osalta avustus määritetään kertomalla avustettavan ajanjakson kuntakohtainen
covid-19-tartuntojen määrä yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen määrittää laskennan
perusteena käytettävän kuntakohtaisen tartuntojen määrän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
keräämän tiedon pohjalta.
7§
Avustus rokottamiseen
Rokottamisen osalta avustus määritetään kertomalla avustettavalla ajanjaksolla annettujen
kunnan järjestämien covid-19-rokotusten määrä yksikkökorvauksella. Valtionapuviranomainen
määrittää laskennan perusteena käytettävän kuntakohtaisen rokotusten määrän Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämän tiedon pohjalta. Rokotusten määrässä huomioidaan vain rokotukset, joiden kustannukset ovat jääneet kunnan vastuulle.
8§
Avustus hoidon kustannuksiin
Avustus covid-19-potilaiden sairaalahoidon kustannuksiin määritetään kertomalla avustettavan ajanjakson covid-19-hoidon hoitopäivien määrä yksikkökorvauksella. Valtionapuviran2

omainen määrittää laskennan perusteena käytettävän perusterveydenhuollon hoitopäivien määrän hakijoilta saatavien tietojen perusteella ja erikoissairaanhoidon sekä tehohoidon hoitopäivien määrän Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta saatavan tiedon perusteella. Hoitopäivien
määrässä huomioidaan vain ne hoitopäivät, joiden kustannukset ovat jääneet kunnan vastuulle.
Perusterveyden huollon hoitopäiville, erikoissairaanhoidon hoitopäiville ja tehohoidon hoitopäiville määritetään kullekin oma yksikkökorvaus. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon hoitopäivien osalta avustusta on mahdollista hakea
vain vuoden 2021 huhtikuun alusta vuoden loppuun asti ulottuvalle ajanjaksolle.
9§
Yksikkökorvausten määrittäminen
Valtionapuviranomainen määrittää avustuspäätöksessä laskennan perusteena käytettävien 58 §:ssä tarkoitettujen yksikkökorvausten euromäärän. Yksikkökorvausten tulee perustua tietoon
avustettavien toimintojen keskimääräisistä yksikkökustannuksista ja ne tulee määrittää siten,
että avustettavista toiminnoista aiheutuvat kustannukset tulevat valtion muu rahoitus huomioiden katetuiksi.
10 §
Avustus muihin välittömiin kustannuksiin
Muiden välittömien kustannusten osalta avustus määritetään kertomalla kunnan asukasluku
valtionapuviranomaisen määrittämällä korvaustaksalla. Sairaanhoitopiirien kuntayhtymille
myönnettävän avustuksen määrä määritetään kertomalla sairaanhoitopiirin alueen kuntien asukasluku erikseen määritettävällä taksalla.
11 §
Harkinnanvarainen osuus
Jos hakija osoittaa, että jonkin toiminnon osalta sille aiheutuneet yksikkökustannukset ovat
merkittävästi koko maan keskimääräisiä yksikkökustannuksia korkeammat, voidaan hakijalle
harkinnanvaraisesti myöntää lisäavustus. Edellytyksenä on, että:
1) poikkeava kustannustaso ei ole aiheutunut hakijan voimavarojen taloudellisesti tehottomasta kohdentamisesta,
2) kustannuksille on alueen olosuhteet huomioiden covid-19-epidemian torjunnan tai covid19-taudin hoidon kannalta perusteltu syy sekä
3) lisäavustuksen myöntäminen on hakijalle aiheutuneet kustannukset ja hakijan saama
avustus ja valtion muu rahoitus kokonaisuudessaan huomioiden tarpeellista.
12 §
Korvaus erityisistä kustannuksista
Jos hakija osoittaa, että sille on aiheutunut tartuntatautilain (1227/2016) 79 §:n 2 momentissa
tarkoitettuja valtion vastuulle kuuluvia kustannuksia, nämä kustannukset katetaan avustuksella
täysimääräisesti, jos kustannukset muutoin jäisivät hakijan vastuulle. Kustannukset katetaan
avustuksella riippumatta siitä, onko kustannuksia yritetty periä lainkohdassa tarkoitetulta henkilöltä. Testauksen osalta kustannukset katetaan vain siltä osin kuin kustannus ei tule katetuksi
osana testauksen laskennallista korvausta.
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13 §
Valtionavustuksen hakeminen
Avustusta haetaan valtionapuviranomaisena toimivalta sosiaali- ja terveysministeriöltä sen ilmoittamalla tavalla ja ilmoittamana ajankohtana. Avustusta haetaan erikseen vuoden 2021 tammikuun-elokuun ja syyskuun-joulukuun aikana syntyneisiin kustannuksiin. Edellä 10 §:ssä tarkoitettua avustusta muihin välittömiin kustannuksiin on mahdollista hakea vain ensimmäisellä
hakukerralla ja 11 §:ssä tarkoitettua harkinnanvaraista avustusta vain jälkimmäisellä hakukerralla.
Hakemuksesta on käytävä ilmi haettavaksi ilmoitetun ajanjakson osalta:
1) kuntakohtainen covid-19-testausmäärä;
2) niiden covid-19-rokoteannosten määrä, jotka kunta on luovuttanut yksityisille toimijoille
rokotusten järjestämistä varten sopimuksella, jonka perusteella kunta ei korvaa rokottamisen kustannuksia;
3) kuntakohtainen perusterveydenhuollon covid-19-hoitopäivien lukumäärä sekä kunnan
tuottamien erikoissairaanhoidon covid-19-hoitopäivien lukumäärä;
4) selvitys harkinnanvaraisen lisäavustuksen myöntämisen perusteista, jos hakija hakee lisäavustusta;
5) selvitys 12 §:n mukaisten erityisten kustannusten määrästä, jos hakija hakee tällaisten
kustannusten korvaamista;
6) muut tiedot, joita valtionapuviranomainen hakuohjeistuksessa edellyttää ilmoitettavaksi.
14 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan X päivänä lokakuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta
2022. Asetusta sovelletaan sen nojalla annettujen päätösten toimeenpanoon myös vuoden 2022
jälkeen.
Helsingissä päivänä

kuuta 2021

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Kalle Tervo
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