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PAIKALLISTEN ÄKILLISTEN RAKENNEMUUTOSTEN (PÄRM) TOIMINTAMALLIN KÄYTTÖÖN-
OTTO 

Valtioneuvosto on 29.6.2021 päättänyt oikeuttaa TEM:n myöntämään 
alueiden kestävän kasvun elinvoiman tukeminen -määrärahaa maakun-
tien liitoille paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) koordinaa-
tioon. Tällä kirjeellä informoidaan alueita PÄRM-toimintamallin käyttöön-
otosta. 
 
PÄRM-tilanteella tarkoitetaan äkillistä (ennakoimatonta) tilannetta, joka 
ei täytä äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) kriteerejä, mutta joka aiheut-
taa paikallisen kriisin elinkeinoelämän, työllisyyden ja työmarkkinoiden 
kannalta. PÄRM voi liittyä esimerkiksi seuraavan kaltaisiin tilanteisiin: 
 

• Pienellä paikkakunnalla suhteellisen suuri työllistäjä vetäytyy en-
nakoimattomasti, 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 elinkeinorakentee-
seen 

• Jokin äkillinen kehityskulku kohdistuu laajasti tietyn alueen yri-
tyksiin ja supistaa näiden toimintaa merkittävästi aiheuttaen pai-
kalliselle elinkeinotoiminnalle kriisin. Tämä ei kuitenkaan välttä-
mättä suoraan näy työllisyystilanteessa. (Tällä ei viitata korona-
pandemian vaikutuksiin, joiden hoitoon on omat rahoitusinstru-
menttinsa ja joka kohdistuu kaikkiin alueisiin). 

 
Edellytyksenä arvioimiselle PÄRM-tilanteeksi on, että kyseessä on en-
nakoimaton eli äkillinen muutostilanne, ei pitkään nähtävillä ollut elinkei-
nojen rakenteellinen muutos. 
 
PÄRM-toimintamalli, joka on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, perustuu 
alueelliseen yhteistyöhön tilanteen hoitamiseksi. Toimintamallissa ELY-
keskus kutsuu koolle alueellisen koordinaatioryhmän, jossa sovitaan ve-
tovastuusta ja rooleista. ELY-keskus laatii yhteistyössä koordinaatioryh-
män kanssa tilanneanalyysin sekä arvioi tilanteen PÄRM-arviointikritee-
reillä.  
 
Maakunnan liitto yhdessä ELY-keskuksen kanssa toimittaa tilanneana-
lyysin sekä täytetyn arviointisapluunan TEM:iin (kirjaamo.tem(a)gov.fi). 
Nämä toimivat alueen PÄRM-koordinaatiorahoitushakemuksena. 
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TEM tekee alueen toimittamien aineistojen pohjalta rahoituspäätöksen. 
Koordinaatiorahoitus voi olla pääsääntöisesti korkeintaan 100 000 euroa 
ja se voi olla korkeintaan 80% rahoitettavien hankkeiden kustannuksista. 
TEM myöntää koordinaatiorahoituksen (AKKE-määräraha) alueen maa-
kunnan liitolle, joka myöntää sen koordinaatioryhmässä sovittuun tarkoi-
tukseen ja valvoo rahoituksen käyttöä.  
 
Koordinaatiorahoitus tulee käyttää PÄRM-tilanteen hoitamisen edellyttä-
mään koordinaatioon sekä yritystoiminta-analyysiin uuden yritystoimin-
nan vahvistamiseksi alueella. Mikäli koordinaatiorahoitusta myönnetään, 
alueellinen koordinaatioryhmä raportoi TEM:lle kalenterivuosittain joulu-
kuussa tilanteen edistymisestä ja koordinaatioryhmän työstä, kunnes 
hanke päätetään. 
 
Koska kyseessä on uusi toimintamalli, sen toimivuudesta kerätään koke-
muksia ja sitä kehitetään edelleen. Toimintamallia ja arviointisapluunaa 
tarkastellaan kokonaisuudessaan uudelleen keväällä 2022 ja muoka-
taan tarkoituksenmukaisesti. Alkuvaiheen kokemusten keräämiseksi ja 
mallin kehittämiseksi aluetoimijat voivat antaa kehittämisehdotuksia ja 
kommentteja arviointisapluunaan (linkki). Kysely on auki 31.11.2021 
asti. Tämän jälkeen kehittämisehdotuksissa voi olla yhteydessä Joona 
Repoon. 
 

 Lisätiedot:  
Toimintamalli: erityisasiantuntija Petra Stenfors  
Arviointikriteerit: erityisasiantuntija Joona Repo 
etunimi.sukunimi@gov.fi 

Marja-Riitta Pihlman 
ylijohtaja 

 

Mikko Härkönen 
neuvotteleva virkamies 
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 Maakuntien liitot 
 
TIEDOKSI TEM Raimo Luoma 
 TEM elinkeinoministeri 
 TEM työministeri 
 TEM Marja-Riitta Pihlman 
 TEM Antti-Siika-aho 
 TEM Jenny Hasu 
 TEM Teppo Säkkinen 

https://link.webropol.com/s/parmkriteeristo
mailto:etunimi.sukunimi@gov.fi
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 TEM Mikko Heinikoski 
 TEM Iiris Niinikoski 
 TEM Piritta Jokelainen 
 TEM TTM, EOS, IYR, MAKO 
 TEM Marjukka Aarnio 
 TEM Petra Stenfors 
 TEM Hanna-Maria Urjankangas 
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