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Lausunnonantajan lausunto - Asetusta koskevat kysymykset 

1. Onko avustuksen määräytymistä ja laskentatapaa koskevat lähtökohdat mielestänne 
perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia? (Erityisesti: avustuksen määräytyminen 
laskennallisesti toiminnan volyymia kuvaavien tietojen perusteella, yksikkökorvauksen tason 
määrittämistä koskevat periaatteet, mahdollisuus harkinnanvaraiseen lisäavustukseen) 

Miehikkälän kunnanhallitus toistaa lausuntonaan Suomen Kuntaliitto ry:n lausunnossaan 
esittämät näkemykset. 

2. Onko avustuksen saajatahoa koskeva sääntely (3 §) toimivaa? Jos ei, miten muuttaisitte 
sitä? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 

Kuten myös Suomen Kuntaliitto ry on lausunnossaan todennut, Miehikkälän kunnanhallitus 
ehdottaa, että sekä kunta että kuntayhtymä, jonka jäsenenä kunta on, voivat hakea 
valtionavustusta siltä osin, kun 4 § toimintokohtaisuus on eriteltävissä erikseen kunnalle ja 
kuntayhtymälle kohdentuvaksi 

3. Onko testaukseen myönnettävää avustusta koskeva sääntely (5 § ja 9 §) toimivaa? Jos ei, 
miten muuttaisitte sitä? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 

 

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huomioida testauksen 
yksikkökorvausta määrittäessään? 

Testauksen yksikkökorvausta määritettäessä on tärkeää huomioida käytetty testitapa eli onko 
kyse kalliista PCR-testistä vai edullisesta antigeenitestistä. 

4. Onko jäljittämiseen myönnettävää avustusta koskeva sääntely (6 § ja 9 §) onnistunut? Jos 
ei, miten muuttaisitte sitä? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 
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Kuntakohtainen tartuntamäärä ei välttämättä kuvaa oikein jäljittämiseen tehtyä työtä. Yhden 
koronatartunnan jäljittäminen voi olla helppoa tai vaikeaa riippuen siitä, miten paljon tartunnan 
saanut on liikkunut ja milloin tartunta on todettu. Onnistunut tartuntojen jäljitys vaatii valtavasti 
työpanosta ja tartuntojen määrä on sille täysin väärä mittari. Tämän mittarin perusteella 
kuntien ja kuntayhtymien ei kannattaisi tehdä jäljittämiseen yhtään työtä. 

 

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huomioida jäljittämisen 
yksikkökorvausta määrittäessään? 

Kaikki jäljitykseen liittyvät kustannukset. 

 

5. Onko rokottamiseen myönnettävää avustusta koskeva sääntely (7 § ja 9 §) toimivaa? Jos 
ei, miten muuttaisitte sitä? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 

 

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huomioida rokottamisen 
yksikkökorvausta määrittäessään? 

 

6. Onko hoidon kustannuksiin myönnettävää avustusta koskeva sääntely (8 § ja 9 §) 
toimivaa? Jos ei, miten muuttaisitte sitä? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 

Miksi sairaanhoitopiirien kuntayhtymien tuottamien erikoissairaanhoidon ja tehohoidon 
hoitopäivien osalta avustusta on mahdollista hakea vain vuoden 2021 huhtikuun alusta 
vuoden loppuun asti ulottuvalle ajanjaksolle? 

 

Mitä tekijöitä valtionapuviranomaisen tulisi mielestänne erityisesti huomioida covid-19-taudin 
hoidon yksikkökorvausta määrittäessään? 

 

7. Onko harkinnanvaraista osaa koskeva sääntely (11 §) toimivaa? Jos ei, miten muuttaisitte 
sitä? 
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o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 

 

8. Onko avustushaun aikataulua koskeva sääntely (13 §:ssä) toimivaa? Jos ei, miten 
muuttaisitte sitä? 

o Kyllä 

o Ei 

 

Kommentit 

Korona-avustukset tulee saada maksuun niin, että saadaan huomioitua asianmukaisesti 
vuoden 2021 tilinpäätöksessä. 

9. Mitä muuta haluaisitte lausua asetusluonnoksesta? 

 

Vain kunnille ja kuntayhtymille kohdennetut covid-19-epidemiasta aiheutuvia kustannuksia 
koskevat kysymykset: 

Covid-19-testaus 

1. Mikä on yhden PCR-testin kustannus, kun ottaa huomioon näytteen oton, näytteen 
kuljettamisen sekä sen analysoinnin kustannukset? 

o < 70e 

o 70-99e 

o 100-149e 

o 150-300e 

o > 300e 

 

2. Mikäli arvioitte alueenne keskimääräisien kustannuksien olennaisesti poikkeavan STM:n 
keskimääräisestä covid-19 testauksen arviosta (80-90 euroa/testi), mitkä erityispiirteet 
vaikuttavat arvionne mukaan tähän? 

 

3. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia erityyppisiä 
lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin torjuntaan ja hoitoon kytkeytyviin 
toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutuvia uusia lisäkustannuksia, että sellaisia kustannuksia, 
jotka olisivat aiheutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. 
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Lisäkustannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palvelu- ja 
tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöiden teettämiseen, tehtävien 
muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauksiin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. 
Sellaisia kustannuksia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti 
vakituisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun heitä on siirretty 
muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien tilojen kustannukset. 

 

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus covid-19 testauksen 
kokonaiskustannuksesta? 

o 0-20 % 

o 21-40 % 

o 41-60 % 

o 61-80 % 

o > 81 % 

 

4. Pystyttekö toimittamaan valtionavustushakemuksen yhteydessä luotettavan tiedon hakijan 
kustannusvastuulle jääneiden covid-19-testien määrästä vuodelta 2021? 

 

Covid-19-tartuntojen jäljittäminen 

5. Kuinka paljon yhden todetun tautitapauksen aiheuttamat jäljityskustannukset ovat 
alueellanne olleet (kokonaisaika, sis. odotusajat/tartunta) vuoden 2021 osalta? 

o <200€ (<8h) 

o 200 – 299 (8-16h) 

o 300 – 599 (16-24h) 

o 600 – 1200€ (24-48h) 

o > 1200€ (+48h) 

o En osaa sanoa 

 

6. Mikäli arvioitte alueenne keskimääräisien kustannuksien poikkeavan olennaisesti STM:n 
keskimääräisestä jäljittämisen arviosta (310-320 euroa/tartunta) mitkä erityispiirteet 
vaikuttavat arvionne mukaan tähän? 

 

7. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia erityyppisiä 
lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin torjuntaan ja hoitoon kytkeytyviin 
toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutuvia uusia lisäkustannuksia, että sellaisia kustannuksia, 
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jotka olisivat aiheutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. 
Lisäkustannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palvelu- ja 
tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöiden teettämiseen, tehtävien 
muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauksiin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. 
Sellaisia kustannuksia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti 
vakituisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun heitä on siirretty 
muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien tilojen kustannukset. 

 

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus jäljityksen 
kokonaiskustannuksesta? 

o 0-20 % 

o 21-40 % 

o 41-60 % 

o 61-80 % 

o > 81 % 

 

Rokottaminen covid-19-tautia vastaan 

8. Kuinka paljon yhden rokotustapahtuman tuottaminen on alueellanne maksanut kaikki 
kulut mukaan luettuina? (Ajanvaraus, materiaalit, pistos) 

o <6€ 

o 6 - 10 

o 11 – 15 

o 16 - 19 

o > 19€ 

o En osaa sanoa 

 

9. Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen, että vähemmän kuin kuusi tai enemmän kuin 
kuusitoista euroa, mitkä erityispiirteet vaikuttavat arvionne mukaan tähän? 

 

10. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia erityyppisiä 
lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin torjuntaan ja hoitoon kytkeytyviin 
toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutuvia uusia lisäkustannuksia, että sellaisia kustannuksia, 
jotka olisivat aiheutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. 
Lisäkustannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palvelu- ja 
tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöiden teettämiseen, tehtävien 
muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauksiin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. 
Sellaisia kustannuksia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti 
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vakituisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun heitä on siirretty 
muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien tilojen kustannukset. 

 

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus covid-19 rokottamisen 
kokonaiskustannuksesta? 

o 0-20 % 

o 21-40 % 

o 41-60 % 

o 61-80 % 

o > 81 % 

 

11. Pystyttekö toimittamaan valtionavustushakemuksen yhteydessä luotettavan tiedon 
yksityisille toimijoille luovutetuista rokoteannoksista, joiden kustannukset eivät ole jääneet 
hakijan vastuulle? 

 

Covid-19-taudin sairaalahoito 

12. Covid-19-epidemia on aiheuttanut kunnille ja kuntayhtymille monia erityyppisiä 
lisäkustannuksia vuonna 2021. Kaikkiin covid-19-taudin torjuntaan ja hoitoon kytkeytyviin 
toimiin liittyy sekä epidemiasta aiheutuvia uusia lisäkustannuksia, että sellaisia 
kustannuksia, jotka olisivat aiheutuneet kunnalle tai kuntayhtymälle myös ilman epidemiaa. 
Lisäkustannuksia on voinut syntyä muun muassa liittyen lisääntyneisiin palvelu- ja 
tarvikehankintoihin, lisähenkilöstön palkkaamiseen, lisä- ja ylitöiden teettämiseen, tehtävien 
muutoksiin liittyviin ylimääräisiin korvauksiin, sekä väliaikaisesti käyttöön otettuihin tiloihin. 
Sellaisia kustannuksia, jotka olisivat syntyneet myös ilman epidemiaa ovat erityisesti 
vakituisen henkilöstön tavanomaiset henkilöstökustannukset silloinkin, kun heitä on siirretty 
muihin tehtäviin, ja pitkäaikaisesti käytössä olevien tilojen kustannukset. 

 

Mikä on alueenne lisäkustannusten prosentuaalinen osuus covid-19 potilaan hoidon 
kokonaiskustannuksesta? 

o 0-20 % 

o 21-40 % 

o 41-60 % 

o 61-80 % 

o > 81 % 
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13. Pystyttekö toimittamaan valtionavustushakemuksen yhteydessä luotettavan tiedon 
perusterveydenhuollon vuodeosastolla covid-19-diagnoosilla hoidettujen potilaiden 
määrästä? 

 

 

 

 

Koskela Satu 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
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