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Ersättning av kostnader orsakade av covid19
• Utkastet till förordning: Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa av den
offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader
• I utkastet till förordning definieras understödstagare, funktioner som får stöd och
grunden för ansökan om statsunderstöd
• Enligt förslaget till förordning skulle statligt stöd främst beviljas kommuner.
Bidraget beviljas särskilt för testning, spårning, vaccination och sjukhusvård.
• Statsunderstöden för 2021 är kalkylerade och baserar sig på genomsnittliga
funktionsspecifika enhetskostnader och ersättningsbelopp som grundar sig på dem
• Vid fastställandet av ersättningsbeloppen ska man beaktas statens övriga
finansiering. Av den anledningen täcker inte ersättningsbeloppen alla uppkomna
kostnader fullständigt
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Funktionsspecifika kostnader
Andra direkta kostnader
Behovsprövad andel
Ersättningar av särskilda kostnader

1.Funktionsspecifika kostnader
Testning

• Funktioner: testning, smittspårning,
vaccinering, vård
• Huvuddelen av understöden
• Understödet beviljas på kalkylmässiga
grunder: antal prestationer *
ersättning per enhet
• Sökande: kommunen
• Kommunen kan överföra
ansökningsansvaret till den kommun
eller samkommun till vilken den har
överfört organiseringsansvaret för
verksamheten i fråga

belopp (som bekostas av kommunen) * ersättning per
enhet
Smittspårning
antalet smittade inom kommunens område * ersättning
per enhet
Vaccinering
Belopp (som bekostas av kommunen/sökanden) *
ersättning per enhet
Vård
Antalet vårddagar inom intensivvård * ersättning per enhet
Antalet vårddagar inom specialiserad sjukvård * ersättning per enhet
Antalet vårddagar inom primärvård * ersättning per enhet

2. Andra direkta kostnader
Andra direkta kostnader

• Kalkylbaserade, baserar sig på
Invånarantalet * X €
invånarantalet
• Dimensioneras speciellt på basen av
kostnaderna för skyddsutrustning
• Sökande i fasta Finland är kommuner och
sjukvårdsdistrikt
• Kommunen kan överföra
ansökningsansvaret till den kommun eller
samkommun till vilken den har överfört
organiseringsansvaret för verksamheten i
fråga

3. Behovsprövad andel
• Gör det möjligt att utjämna en möjlig underkompensation av de
funktionsspecifika understöden för kommunerna
• Ersättningströskeln är hög
• Ansökan är möjligt bara på 2. ansökningsomgången
• Sökande: kommunen
• Kommunen kan överföra ansökningsansvaret till den kommun eller
samkommun till vilken den har överfört organiseringsansvaret för
verksamheten i fråga

4. Ersättning av särskilda kostnader
• Statlig ersättning för täckande av kostnader för tjänster för
personer utan hemkommun i enlighet med smittskyddslagens 79 §
2 mom.
” Vid störningar inom hälso- och sjukvården svarar staten för kostnaderna för
karantän, isolering och obligatoriska hälsokontroller, om personen i fråga inte
har hemkommun i Finland och kommunen inte kan få kostnaderna betalda
på något annat sätt.

• 100 % ersätts

Ersättnigsnivån
• Ersättningsnivån kommer att dimensioneras så att de ökade
kostnaderna för skötseln av epidemin med beaktande av understödet
och den övriga statliga finansieringen i sin helhet täcks till fullt belopp
på riksnivå
• Om understödet skulle täcka 100 % av helhetskostnader skulle
kommunerna få en överkompensation i förhållande till
kostnadsökningen 2021.
• Understöden enligt den covid-understödshelheten är inte avsedda att
täcka kostnaderna för vårdskulden och den eftersatta servicen. Dem
bereds som en separat helhet.

Ansökan om statsunderstöd
• Social- och hälsovårdsministeriet är statsbidragsmyndighet
• 1. ansökningsomgången på hösten
• För kostnader som har orsakade mellan januari och august
• Beslutena om understöd kommer att slutföras vid årsskiftet
• Understöd för andra direkta kostnader kan ansökas bara på 1.
ansökningsomgången

• 2. ansökningsomgången i början av år 2022
• För kostnader som har orsakade mellan september och december
• Behovsprövad andel kan ansökas bara på 2. ansökningsomgången

Preliminär tidsplan

Förutredning

Remissbehandling
och diskussionsmöte Ansökningstid

Beslut om understöd

2021
maj

Andra ansökningsomgången

2022
juni
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Förordningen bereds

augusti

september

oktober

Första ansökningsomgången
bereds

november december
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januari

februari mars

