1(4)
UTKAST
3.9.2021

Statsrådets förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården för Finlands program
för hållbar tillväxt 2021–2025 enligt Europeiska unionens mekanism för återhämtning och
resiliens

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1§
Tillämpningsområde
Denna förordning tillämpas på beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som av anslaget under moment 33.60.61 i statsbudgeten (EU:s finansiering av programmet för hållbar tillväxt)
kan beviljas välfärdsområden, kommuner, samkommuner och allmännyttiga sammanslutningar under åren 2021–2025.

2§
Statsbidragsmyndighet
Social- och hälsovårdsministeriet är statsbidragsmyndighet i fråga om statsunderstöd enligt denna
förordning.
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland betalar understödet på ansökan av statsunderstödstagaren.

3§
Typer av understöd
Understöd som avses i denna förordning kan beviljas för en viss del av statsunderstödstagarens
verksamhet som riktat allmänt understöd, investeringsunderstöd eller projektunderstöd.

4§
Särskilda förutsättningar för beviljande av statsunderstöd
Förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är att
1) understödet uppfyller målen för programmet enligt Europeiska unionens mekanism
för återhämtning och resiliens,
2) understödet stöder utvecklandet och effektiviseringen av tjänster, spridningen av
god praxis samt förnyandet av verksamhetssätt,
3) det behövliga förvaltningsövergripande samarbetet beaktas i understödsbeloppet,
och
4) understödet enligt bedömning kan ge resultat och utnyttjas på bred basis.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är en förutsättning för beviljande av understöd enligt pelare 4
att den verksamhet som finansieras med understödet genomför ett eller flera av följande mål (investeringar):
1) uppfyllelsen av vårdgarantin (inklusive mentalvårdstjänsterna) främjas, och den
vård-, rehabiliterings- och serviceskuld inom social- och hälsovården som orsakats
av coronavirussituationen avvecklas,
2) uppfyllelsen av vårdgarantin främjas genom utökat förebyggande arbete och tidig
identifiering av problem,
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3) det kunskapsunderlag och den effektivitetsbaserade styrning som stöder social- och
hälsovårdens kostnadseffektivitet stärks,
4) digitala innovationer inom serviceutformningen som främjar vårdgarantin tas i bruk,
och
5) ett personcentrerat digitalt vårdinformationssystem på Åland.
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är en förutsättning för beviljande av understöd enligt pelare 3
att finansieringen används för att genomföra verksamhet som uppfyller ett eller flera av följande
mål (investeringar):
1) Utvidgning av programmet för arbetsförmågan och arbetsträningsmodellen IPS,
och
2) Psykisk hälsa och arbetsförmåga som en förutsättning för sysselsättning och produktivitet.

5§
Ansökan om statsunderstöd
Statsunderstöd söks skriftligen hos social- och hälsovårdsministeriet inom den tid som ministeriet
har fastställt.
Av ansökan ska framgå:
1) den instans som ansvarar för administreringen av understödet och de parter som
deltar i genomförandet av projektet,
2) projektets mål, de åtgärder som planerats för att målen ska uppnås och de resultat
som eftersträvas,
3) beloppet av det understöd som söks och projektets budget, och
4) tidtabellen för genomförandet av projektet.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. förutsätts det av en ansökan enligt pelare 4 att varje sökande i
detalj beskriver målet för avvecklingen av köer och planen för förbättrad tillgång till vård och
minskning av vård-, service- och rehabiliteringsskuld, och särskilt
1) vilka som är de numeriska målen för en stegvis förbättring av tillgång
till vård under projektperioden på ett nationellt enhetligt sätt,
2) vilka som är målen för en förbättrad tillgång till socialservice och rehabilitering och avveckling av köer,
3) hur uppnåendet av målen följs upp med jämna mellanrum,
4) vilka verksamhetsmodeller som redan har tagits eller kommer att tas i
bruk,
5) vilka av verksamhetsmodellerna som är planerade att tas i bruk innan
vårdgarantin skärps och vilka resurser som ska inriktas på detta, och
6) en tidsbunden avveckling av köer som kompletterar utvecklingsåtgärderna och de resurser och centrala åtgärder som ska inriktas på detta.

6§
Understödets belopp
Statsunderstöd som beviljas med stöd av denna förordning kan beviljas till ett belopp som motsvarar beloppet för alla de kostnader som berättigar till statsunderstöd.
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7§
Godtagbara kostnader
Statsunderstöd betalas på basis av de faktiska godtagbara kostnaderna.
Kostnader som berättigar till statsunderstöd är följande skäliga kostnader som behövs för att uppnå
målet:
1) förvaltningskostnader,
2) personalkostnader,
3) resekostnader,
4) hyra för verksamhetslokaler,
5) kostnader för anskaffning av lös egendom som direkt hänför sig till uppnåendet av
målet,
6) kostnader för forskning och kunskap samt konsulttjänster som skaffas från externa
källor och motsvarande sakkunnigtjänster, och
7) andra kostnader som är nödvändiga för uppnåendet av det fastställda målet.
Statsunderstödet får inte användas för åtgärder genom vilka genomförs statsandelsåligganden enligt
1 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), om inte dessa åtgärder har ett direkt samband med projektets försöks- och utvecklingsarbete eller införandet av nya verksamhetsmodeller. När de i projekten genomförda och tidsbundna åtgärderna för att avveckla köer har ett direkt samband med utvecklingsåtgärder eller införandet av nya verksamhetsmodeller, kan dessa åtgärder finansieras med statsunderstöd.
Avskrivningar och kalkylmässiga poster som inte baserar sig på kostnader eller förluster som redan
har uppstått är inte godtagbara kostnader. Låneamorteringar och andra finansieringskostnader är
inte heller godtagbara kostnader, om inte något annat framgår av understödsbeslutet.

8§
Bokföring
Understödstagaren ska ordna bokföringen så att det är möjligt att tillförlitligt kontrollera hur understödet används.

9§
Redovisning över användningen av statsunderstödet
Understödstagaren ska utreda användningen av understödet på det sätt som Europeiska unionens
mekanism för återhämtning och resiliens förutsätter, vilket framgår närmare av villkoren och begränsningarna i det statsunderstödsbeslut som delgetts statsunderstödstagaren.

10 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 15 december 2021 och gäller till och med den 31 december
2025. Förordningen tillämpas på verkställandet av de beslut som utfärdats med stöd av den även efter 2025.
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Helsingfors den xx xxxxx 2021

Familje- och omsorgsminister

Föredragande

