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Statsrådets förordning
om statsunderstöd för vissa merkostnader som den offentliga social- och hälsovården 

orsakas 2022 på grund av covid-19-pandemin

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

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsunderstöd som omfattas av stats-
budgeten för sådana merkostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas
2022 på grund av covid-19-pandemin.

2 §

Kostnader som omfattas av understödet

Understöd beviljas inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten för de
merkostnader som orsakas av covid-19-pandemin.

3 §

Understödstagare

Understöd beviljas till kommuner. Om en kommun på det sätt som avses i 8 § 1 mom.
i kommunallagen (410/2015) har avtalat om fullständig eller delvis överföring av organi-
seringsansvaret för sådan verksamhet som understödet är avsett för på en annan kommun
eller en samkommun, kan när det gäller de understödsposter som kommunen inte själv an-
söker om understöd beviljas till den andra kommunen eller till samkommunen. 

När det gäller kostnader som uppkommit på Åland beviljas det understöd som avses i
5–8 § till landskapet Åland.

4 §

Understödshelheter

Det verksamhetsbaserade understödet beviljas för merkostnader som föranleds av
1) covid-19-testning,
2) vaccination mot sjukdomen covid-19, 
3) sjukhusvård med anledning av sjukdomen covid-19, eller
4) andra direkta kostnader.
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5 §

Understöd för testning

Understödet för merkostnaderna för testning bestäms genom att antalet covid-19-tester
som utförts i kommunen mellan den 1 januari och den 31 augusti 2022 multipliceras med
en enhetsersättning för testning. Som testmetoder ersätts PCR-metoden och antigentest-
metoden. För varje testmetod fastställs en egen enhetsersättning. Statsbidragsmyndighe-
ten fastställer det antal tester i kommunen som beräkningen ska basera sig på utgående i
första hand från de uppgifter som de sökande tillhandahåller. I antalet tester beaktas endast
sådana tester som den sökande har blivit ansvarig att bära kostnaden för.

6 §

Understöd för vaccination

Understödet för merkostnaderna för vaccination bestäms genom att antalet covid-19-
vaccinationer ordnade av kommunen och utförda mellan den 1 januari och den 31 oktober
2022 multipliceras med en enhetsersättning. Statsbidragsmyndigheten fastställer det antal
vaccinationer i kommunen som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter
som Institutet för hälsa och välfärd har samlat in. I antalet vaccinationer beaktas endast
sådana vaccinationer som den sökande har blivit ansvarig att bära kostnaden för. 

Understödet för merkostnaderna för vaccination mellan den 1 november och den 31 de-
cember 2022 bestäms på basis av statsbidragsmyndighetens beräkning. I beräkningen be-
aktas Institutet för hälsa och välfärds rekommendation, antalet invånare som ska vaccine-
ras och en uppskattning av vaccinationstäckningen.

7 §

Understöd för vårdkostnader

Understödet för merkostnaderna för sjukhusvård av covid-19-patienter bestäms genom
att antalet vårddagar mellan den 1 januari och den 31 augusti 2022 multipliceras med en
enhetsersättning. Statsbidragsmyndigheten bestämmer det antal vårddagar för primärvård
som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som de sökande tillhanda-
håller, och antalet vårddagar för specialiserad sjukvård och intensivvård utgående från de
uppgifter Institutet för hälsa och välfärd tillhandahåller. I beräkningen av understödet be-
aktas endast de vårddagar på vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården som har
infallit mellan den 1 januari och den 31 augusti 2022 och som har anmälts till vårdanmäl-
ningssystemet senast den 16 oktober 2022. När det gäller intensivvården beaktas endast
de vårddagar som har infallit mellan den 1 januari och den 31 augusti 2022 och som har
förts in i intensivvårdsregistret senast den 16 oktober 2022. I beräkningen beaktas även da-
gen då sjukhusvården inleds och dagen då den avslutas. Ersättning betalas endast för de
vårddagar då den primära orsaken till vården var covid-19. Som vårddagar beaktas endast
sådana vårddagar som den sökande har blivit ansvarig att bära kostnaden för. 

Egna enhetsersättningar bestäms för vårddagar för primärvård, vårddagar för speciali-
serad sjukvård och vårddagar för intensivvård.

8 §

Understöd för andra direkta kostnader

När det är fråga om andra direkta kostnader än de som avses ovan i denna förordning
bestäms understödet genom att kommunens invånarantal multipliceras med den ersätt-
ningstaxa som statsbidragsmyndigheten har bestämt.
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9 §

Beräkning av kostnader för resten av året

Understödet för de kostnader som avses i 5, 7 och 8 § och som föranleds mellan den
1 september och den 31 december 2022 bestäms på basis av statsbidragsmyndighetens be-
räkning. I beräkningen beaktas ändringar i hybridstrategin, det epidemiologiska smittolä-
get samt det understöd som de sökande redan fått och annan statlig finansiering i sin hel-
het.

10 §

Ersättningsnivån för understödshelheterna

Statsbidragsmyndigheten bestämmer beloppen för de enhetsersättningar som beräk-
ningen av de understödshelheter som avses i 5–8 § baserar sig på.

11 §

Ansökan om statsunderstöd

Av ansökan ska följande framgå om den tidsperiod som ansökan gäller:
1) de uppgifter enligt 5–7 § som behövs för att bestämma det beräknade understödet,
2) övriga uppgifter som statsbidragsmyndigheten begär i ansökningsanvisningarna.

12 §

Statsbidragsmyndighet

Social- och hälsovårdsministeriet är den statsbidragsmyndighet som avses i denna för-
ordning.

13 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 2022 och gäller till och med den 31 de-
cember 2022. Förordningen tillämpas även efter 2022 på verkställandet av de beslut som
meddelats med stöd av den.

Helsingfors den 6 oktober 2022

Familje- och omsorgsminister Aki Lindén

Utvecklingsråd Saara Leppinen
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