UTKAST

Statsrådets förordning
Om statsunderstöd för vissa av den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§
Tillämpningsområde
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsunderstöd enligt statsbudgeten för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader år 2021.
2§
Verksamhet som beviljas understöd
Understödet beviljas inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten för social- och
hälsovårdstjänsternas direkta kostnader till följd av covid-19-epidemin. Understödet får endast
användas för att täcka dessa kostnader.
Understödet fördelas i funktionsspecifika understödsposter, en understödspost för övriga direkta kostnader, en tilläggspost enligt prövning samt understöd för att täcka sådana särskilda
kostnader som avses i 12 §.
3§
Understödstagare
Understödet kan beviljas till kommuner. Om kommunen på det sätt som avses i 8 § 1 mom. i
kommunallagen (410/2015) har avtalat om att organiseringsansvaret för sådan verksamhet som
understödet är avsett för överförs på en annan kommun eller en samkommun, kan understödet
beviljas till den andra kommunen eller samkommunen för de verksamheter som kommunen inte
själv söker understöd för.
Vad gäller den ersättning som avses i 10 § kan understöd även beviljas till sådana samkommuner för sjukvårdsdistrikt som avses i 3 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). Den
ersättning för särskilda kostnader som avses i 12 § kan beviljas för sådana kommuner och samkommuner för vilka sådana kostnader som avses i paragrafen har uppstått.
Vad gäller Åland beviljas det understöd som avses i 4–11 § till landskapet Åland i stället för
kommunerna.

4§
Funktionsspecifikt understöd
Funktionsspecifikt understöd beviljas för följande funktioner:
1) covid-19-testning
2) spårning av covid-19-smittor
3) vaccinering mot sjukdomen covid-19
4) sjukhusvård av sjukdomen covid-19
Det funktionsspecifika beloppet för understödet fastställs på kalkylmässiga grunder på det sätt
som avses i 5–9 §.
5§
Understöd för testning
Vad gäller testning fastställs beloppet för understödet genom att multiplicera det kommunspecifika antalet av covid-19-tester under den tidsperiod för vilken understödet betalas med enhetsersättningen för testningen. Statsbidragsmyndigheten fastställer i första hand det kommunspecifika testantalet som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter de sökande
ger. Av testantalet beaktas endast sådan testning vars kostnader kommunen varit ansvarig för.
Om uppgifterna som gäller testantalet som de sökande har uppgett eller som getts av andra
källor inte kan anses vara tillräckligt tillförlitliga eller om den sökande inte kan uppge testantalet, anses kommunens testantal vara den av statsbidragsmyndigheten uppskattade andelen av
det testantal som samkommunen för sjukvårdsdistriktet som kommunen tillhör har uppgett för
Institutet för hälsa och välfärd.
6§
Understöd för smittspårning
Vad gäller smittspårning fastställs beloppet för understödet genom att multiplicera det kommunspecifika antalet covid-19-smittor under den tidsperiod för vilken understödet betalas med
enhetsersättningen. Statsbidragsmyndigheten fastställer det kommunspecifika antalet smittor
som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd har samlat in.
7§
Understöd för vaccinering
Vad gäller vaccinering fastställs beloppet för understödet genom att multiplicera det kommunspecifika antalet covid-19-vaccineringar under den tidsperiod för vilken understödet betalas
med enhetsersättningen. Statsbidragsmyndigheten fastställer det kommunspecifika antalet vaccineringar som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som Institutet för hälsa
och välfärd har samlat. Av vaccineringsantalet beaktas endast sådan vaccinering vars kostnader
kommunen varit ansvarig för.
8§
Understöd för vårdkostnader
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Beloppet för understödet för sjukhusvårdkostnader för covid-19-patienter fastställs genom att
multiplicera antalet vårddagar för covid-19-vård under den tidsperiod för vilken understödet
betalas med enhetsersättningen. Statsbidragsmyndigheten fastställer antalet vårddagar för primärvård som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som de sökande tillhandahåller, och antalet vårddagar för specialiserad sjukvård och intensivvård utgående från de
uppgifter Institutet för hälsa och välfärd har samlat in. Av antalet vårddagar beaktas endast sådana vårddagar vars kostnader kommunen varit ansvarig för.
Skilda enhetsersättningar fastställs för vårddagar för primärvård, vårddagar för specialiserad
sjukvård och vårddagar för intensivvård. Det är endast möjligt att ansöka om understöd för
vårddagar för specialiserad sjukvård och intensivvård, som samkommuner för sjukvårdsdistrikt
producerat, under tidsperioden som börjar i början av april 2021 och pågår till slutet av året.
9§
Fastställande av enhetsersättningar
Statsbidragsmyndigheten fastställer eurobeloppet av de enhetsersättningar som avses i 5–8 §
som ska utgöra beräkningsgrunden för understödsbeslutet. Enhetsersättningarna ska basera sig
på uppgifter om de genomsnittliga enhetskostnaderna för sådan verksamhet som understödet är
avsett för och fastställas så att kostnaderna som uppstår till följd av verksamheten som understödet är avsett för täcks med beaktande av annan statlig finansiering.
10 §
Understöd för andra direkta kostnader
Vad gäller andra direkta kostnader beräknas understödet genom att multiplicera invånarantalet
i kommunen med den ersättningstaxa som statsbidragsmyndigheten fastställt. Beloppet för understödet som beviljas till samkommuner för sjukvårdsdistrikt beräknas genom att multiplicera
invånarantalen i kommunerna i området med en taxa som fastställs separat.
11 §
Behovsprövad andel
Om en sökande påvisar att enhetskostnaderna som uppstått till följd av någon verksamhet är
avsevärt högre än de genomsnittliga enhetskostnaderna i hela landet kan den sökande beviljas
tilläggsunderstöd enligt prövning. Detta förutsätter att
1) den avvikande kostnadsnivån inte orsakats av den sökandes ekonomiskt ineffektiva resurshushållning,
2) kostnaderna, med beaktande av omständigheterna i området, är motiverade med tanke på
bekämpningen av covid-19-epidemin eller vården av sjukdomen covid-19, samt
3) beviljandet av tilläggsunderstödet är nödvändigt med beaktande av de kostnader som uppstått för den sökande, det understöd som den sökande har fått samt annan statlig finansiering i sin helhet.
12 §
Ersättning för särskilda kostnader
Om den sökande påvisar att det för sökanden har orsakats sådana kostnader som avses i 79 §
2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2916) för vilka staten svarar, ska understödet
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till fullt belopp täcka dessa kostnader om den sökande annars skulle bli ansvarig för dem. Understödet ska täcka kostnaderna oavsett om kostnaderna har försökts tas ut av en sådan person
som avses i bestämmelsen. Vad gäller testningen ska kostnaderna endast täckas i den utsträckning som kostnaderna inte täcks av den för testningen kalkylerade ersättningen.
13 §
Ansökan om statsunderstöd
Ansökan om understöd görs hos social- och hälsovårdsministeriet, som är statsbidragsmyndighet, på det sätt och vid den tidpunkt som ministeriet meddelat. Separata ansökningar om
understöd görs för de kostnader som uppstått januari–augusti 2021 och september–december
2021. Det understöd för andra direkta kostnader som avses i 10 § kan endast sökas i den första
ansökan och det behovsprövade tilläggsunderstödet kan endast sökas i en senare ansökan.
Av ansökan ska följande framgå om den tidsperiod som ansökan gäller:
1) det kommunspecifika covid-19-testantalet
2) antalet covid-19-vaccindoser som kommunen överfört på privata aktörer för ordnandet av
vaccineringar genom ett avtal, på grundval av vilket kommunen inte ersätter vaccineringskostnader,
3) det kommunspecifika antalet covid-19-vårddagar för primärvård samt antalet covid-19vårddagar för specialiserad sjukvård som kommunen producerat,
4) en utredning av grunderna för det behovsprövade tilläggsunderstödet om den sökande
ansöker om tillläggsunderstöd,
5) en utredning av beloppet av de särskilda kostnader som avses i 12 § om den sökande
ansöker om ersättning för sådana kostnader,
6) övriga uppgifter som statsbidragsmyndighetens ansökningsanvisningar förutsätter att ska
meddelas.
14 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den X januari 2021 och gäller till och med den 31 december
2022. Förordningen tillämpas på verkställandet av de bestämmelser som utfärdats med stöd av
den även efter år 2022.
Helsingfors den

2021

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

Regeringsråd Kalle Tervo
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