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Mikä on PÄRM?
• PÄRM = paikallinen äkillinen rakennemuutos
• PÄRM-tilanteella tarkoitetaan äkillistä 

rakennemuutostilannetta, joka ei täytä äkillisen 
rakennemuutoksen (ÄRM) kriteerejä, mutta joka 
aiheuttaa paikallisen kriisin elinkeinoelämän, 
työllisyyden ja työmarkkinoiden kannalta

• Kyseessä on aina äkillinen tilanne, elinkeinoelämän 
pitkään jatkunut rakenteellinen muutos

• Kyseessä ei ole samanaikaisesti kaikkia alueita 
koskeva elinkeinojen rakennemuutos, vaan 
paikallisesti poikkeava tilanne
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PÄRM voi liittyä esim. 
seuraaviin tilanteisiin:

• Pienellä paikkakunnalla suhteellisen suuri työllistäjä vetäytyy 
ennakoimattomasti, mutta tällä ei ole koko aluetalouden 
kannalta merkittäviä vaikutuksia 

• Suuremmalla paikkakunnalla, jossa kerralla ennakoimattomasti 
irtisanottavien määrä on suuri, mutta tämä ei vielä merkittävästi 
vaikuta koko alueen työllisyystilanteeseen ja 
elinkeinorakenteeseen

• Jokin äkillinen kehityskulku kohdistuu laajasti tietyn alueen 
yrityksiin ja supistaa näiden toimintaa merkittävästi aiheuttaen 
paikalliselle elinkeinotoiminnalle kriisin. Tämä ei kuitenkaan 
välttämättä suoraan näy työllisyystilanteessa. 

• Tällä ei viitata korona-pandemian suoriin vaikutuksiin, joiden 
hoitoon on omat rahoitusinstrumenttinsa ja joka kohdistuu 
kaikkiin alueisiin
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PÄRM-toimintamallin tavoitteet
• Vahvistaa alueellista koordinaatiota rakennemuutostilanteissa

• Aluetason vahva kokonaisnäkemys tilanteesta ja mahdollisuuksista
• Aluetoimijoiden osaamisen hyödyntäminen eri rahoitusinstrumenttien käyttämisessä

• Tukea rakennemuutostilanteessa alueen elinkeinotoiminnan uudistumista 
kestävällä tavalla

• Kannustaa aluetoimijoita aktiiviseen yhteistyöhön uuden, kestävän elinkeinotoiminnan 
aktivoimiseksi

• Tukea uuden yritystoiminnan haarukoimista
• Synnyttää uusia työpaikkoja alueelle menetettyjen tilalle
• Tukea olemassa olevien kiinteistöjen muuntamista uuden liiketoiminnan käyttöön 

• Tukea rakennemuutostilanteessa alueen työvoiman osaamisen vahvistamista ja 
uudelleen työllistymistä
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Toimintamalli
• ELY kutsuu koolle alueellisen koordinaatioryhmän, jossa sovitaan 

ryhmän tulevasta vetovastuusta ja rooleista

• ELY:n vastuulla on arvioida, onko kyseessä PÄRM-tilanne vai ÄRM-
tilanne

• ÄRM-tilanteessa yhteydenotto TEM:iin

• PÄRM-tilanteessa ELY ja maakunnan liitto toimittavat TEM:iin
tilannekuvan ja arviointisapluunan, jonka perusteella on arvioitu 
tilanteen kriittisyyttä. 

• ELY kutsuu koolle alueellisen koordinaatioryhmän

• Koordinaatioryhmä laatii toimintasuunnitelman ja sopii toimista, 
rooleista ja eri rahoitusinstrumenttien hyödyntämisestä sekä seuraa eri 
toimijoiden työn edistymistä

• Mikäli alueelle myönnetään koordinaatiorahoitusta, käynnistetään sen 
avulla yritystoiminnan ja alueellisten osaamistarpeiden analyysi

• Maakunnan liitto ja ELY raportoivat TEM:lle tilanteen hoitamisesta ja 
rahan käytöstä PÄRM-tilanteen koordinointiin ja uuden 
elinkeinotoiminnan ja työpaikkojen luomiseen yhtenäisen sapluunan 
mukaan
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Koordinaatioryhmä
Alueella kootaan koordinaatioryhmä:
- Maakunnan liitto
- ELY-keskus
- Kunnat, kehittämisyhtiö
- TE-toimisto
- Oppilaitokset
- muut

• Koordinaatioryhmässä sovitaan vetovastuusta, 
toimenpiteistä, rooleista, rahoituksesta, 
viestinnästä jne

• Tiivis yhteistyö irtisanovan yrityksen kanssa (voi 
olla myös mukana koordinaatioryhmässä)
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Rahoitusmahdollisuudet
1. ELY:n rahoitusinstrumentit
• Yritys- ja kehittämistuet
• Työllistämismäärärahat

2. Maakunnan liiton rahoittama 
kehittämishanke (AKKE)

• Liitot myöntävät normaalisti kehittämisrahoitusta kehittämishankkeisiin.

• Tukea voidaan joissain tapauksissa myöntää kunnille investointeihin 
perusrakenteen kehittämistä varten. Tuen tulee olla perusteltua 
aluekehityksen kannalta. 

3. Kestävää kasvua ja työtä –
rakennerahasto-ohjelma

• Tällä hetkellä alueilla on käytössään runsaasti rakenne-rahastorahoitusta, 
kun REACT-EU –rahat ovat käytettävissä rakennerahasto-ohjelman 
mukaisiin hankkeisiin

4. Finnveran laina
• Finnvera-laina (Investointi- ja käyttöpääomalaina) on tarkoitettu pk-

yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja 
ympäristöhankkeiden, niihin liittyvien käyttöpääoma-tarpeiden sekä 
erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen

4. Työllistämisen tuki 
• Kaikki TE-toimiston toimenpiteet, kuten koulutus, valmennus, palkkatuki, 

liikkuvuusavustus

• TE-toimisto päättää palkkatuen keston ja määrän tiettyjen kriteerien 
perusteella. Tämän avulla voidaan myös huojentaa jonkin verran uuden 
yrityksen käyttöpääoman tarvetta käynnistysvaiheessa. 

5. Business Finland 
• Rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämisen 

tarpeisiin erityisesti pk-yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot 
voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten kanssa. 

• BF:n palvelut ekosysteemien rakentamiseen ja kehittämiseen, ja yritysten 
ja tutkimuslaitosten yhteistyöhön

6. Valtakunnalliset pääomarahastot 
• Tesi - Suomen Teollisuussijoitus Oy sijoittaa pääomasijoitusrahastoihin ja 

suoraan kasvuyrityksiin markkinaehtoisesti, samoin ehdoin ja tuotto-
odotuksin yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Tesi rahoittaa mm. 
Suomeen keskittyviä merkittäviä teollisia yrityksiä ja niiden uusia tehdas-, 
laite- ja laajennusinvestointeja. 

• Ilmastorahasto Oy on erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy 
ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden 
vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. 

7. Muu rahoitus (yksityiset, säätiöt jne)
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Koordinaatiorahoitus PÄRM-
tilanteissa – TEM myöntää

• AKKE-rahoitus 0-100 000 e /tapaus (80%) 
myönnetään TEM:n päätöksellä maakunnan 
liitolle kohdennettavaksi PÄRM-tilanteeseen

• Rahoitus edellyttää 20% omaa rahoitusta
• Ministeriö tekee rahoituspäätökset alueen 

esityksen perusteella
• Maakunnan liitto myöntää rahan 

koordinaatioryhmässä sovittuun tarkoitukseen ja 
valvoo rahoituksen käyttöä

• Rahoitus on käytettävissä PÄRM-tilanteen 
koordinaatioon ja yritysanalyysityökalujen ja –
asiantuntijoiden hyödyntämiseen uuden 
yritystoiminnan edistämiseksi
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Tilanteen arviointi 
• ELY arvioi (yhteistyössä alueellisen koordinaatioryhmän kanssa), 

täyttääkö tilanne ÄRM-kriteerit:
• Kyseessä on elinkeinoelämän rakenteiden äkillinen muutos ja uhkaava 

aluetalouden kriisi, ei yleisen suhdannetilanteen aiheuttama useille aloille 
kohdentuva työpaikkamenetys.

• Työpaikkamenetysten kokonaismäärä yrityksessä ja koko tuotantoketjussa/-
klusterissa on yhteensä useita satoja ja työpaikkavähennys on alueellisesti 
kriittinen (suhteellinen merkitys).

• Alueella on jatkuvan elinkeinorakenteen kehittämisen tuloksena 
uudistumispotentiaalia.

• Valtioneuvoston lisätoimilla ja -rahoituksella voidaan arvioida olevan oleellinen 
merkitys uudelleentyöllistymisen (myös alueellinen liikkuvuus huomioiden) sekä 
uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomisessa.  alueellinen rahoitustilanne

• Mikäli tilanne ei täytä ÄRM-kriteerejä, on arvioitava, onko 
kyseessä paikallisesti merkittävä äkillinen rakennemuutos 
(PÄRM):

• 1.) Onko kyseessä elinkeinoelämän rakenteiden äkillinen, ennakoimaton 
muutos? Mikäli kyllä, täytetään 2.) arviointisapluuna

• Mikäli kyseessä on ELY:n arvion mukaan PÄRM-tilanne, ELY 
toimittaa tilannekatsauksen, täytetyn arviointisapluunan ja sen 
perusteella tehdyn rahoitusesityksen TEM:iin

• TEM tekee rahoituspäätöksen 
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Seuranta
• Seurannassa hyödynnetään PÄRM-

arviointisapluunaa, jota koordinaatioryhmä käyttää 
toiminnan seuraamiseen ja suuntaamiseen

• TEM:lle raportointi kalenterivuosittain, kunnes 
koordinaatiohanke päättyy

• Tarkastelussa huomioidaan:
• Yritysanalyysin (tai mahdollisen selvityshenkilön työn) 

edistyminen
• Työntekijöiden uudelleen työllistyminen
• Osaamistarpeiden kohtaanto ja tarve uudelleen 

koulutukselle
• Uuden yritystoiminnan haarukoinnin edistyminen
• Koordinaatioryhmän kokoontumiset ja toimijoiden 

sitoutuminen
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PÄRM-toimintamallin askeleet

Tieto irtisanomisista

ELY kutsuu koolle 
alueellisen 

koordinaatioryhmän, jossa 
sovitaan vetovastuusta ja 

rooleista

Alue toimittaa 
tilanneanalyysin sekä 

täytetyn arviointisapluunan 
TEM:iin

TEM tekee 
rahoituspäätöksen 

koordinaatiorahoituksesta 
alueen esityksen 

perusteella

Koordinaatiorahoitus 
maksetaan maakunnan 

liitolle, joka myöntää 
rahoituksen 

koordinaatioryhmässä 
sovittuun tarkoitukseen

Maakunnan liitto valvoo 
rahoituksen käyttöä

Koordinaatiorahoituksella 
toteutetaan alueen 

yritystoiminnan analyysi 
sekä mahdollistetaan 

yhteistyön koordinointi ja 
uuden yritystoiminnan 

haarukointi

Koordinaatioryhmä seuraa 
säännöllisesti tilanteen 

etenemistä

Alue raportoi TEM:lle
tilanteen etenemisestä ja 

koordinaatioryhmän 
toiminnasta 

kalenterivuosittain 
joulukuussa, kunnes 

koordinaatiohanke päättyy
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Lisätiedot
PÄRM-toimintamalli: erityisasiantuntija Petra Stenfors

Arviointisapluuna: erityisasiantuntija Joona Repo
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