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Förord 
Tillväxtanalys uppdrag är att utvärdera och analysera effekterna av statens insatser för en 
hållbar nationell och regional tillväxt. Vi ska också ge underlag och rekommendationer 
för utveckling, omprövning och effektivisering av politiken.  

Det här är en underlagsrapport till vår huvudrapport 2022:03 där vi jämför de specifika 
omställningsinstrument som finns i Norge och Finland. Huvudrapporten är en delstudie 
i ramprojektet ”Vad kan staten göra för att underlätta för regioners 
omställningsförmåga?”.  

I denna rapport presenterar vi närmare de finska instrumenten för regional omställning.  

Rapporten är skriven av Oxford research och den finska konsultbyrån MDI. Ulf Tynelius 
vid Tillväxtanalys har gjort tillägg och justeringar i den slutliga texten avseende 
beskrivningen av ÄRM. 

Östersund maj 2022 

Håkan Gadd, avdelningschef, Tillväxtanalys 
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Sammanfattning 
Renodlad underlagsrapport – beskrivning av tre finska 
omställningsinstrument 
Denna underlagsrapport innehåller, jämfört med huvudrapport 2022:03, en mer utvidgad 
beskrivning av de finska omställningsinstrumenten ÄRM, ERM och Broavtal. Den ska 
läsas som just detta – en instrumentbeskrivning. För all övrig information, analys, 
policydiskussion, slutsatser etc. hänvisas till huvudrapporten. 

Underlagsrapportens profil – de finska instrumenten 
I denna rapport beskrivs de finska instrumentens framväxt och karaktärsdrag. 
Erfarenheter från utvärderingar presenteras och diskuteras. För att konkretisera 
beskrivningen har vi även kompletterat med en fallstudie av ÄRM-instrumentets 
tillämpning i Kajanaregionen. 

Instrumentöverblick 
Figur 1 nedan visar schematiskt de tre omställningsinstrumentens inriktningar och när i 
tid de varit aktuella.  

Figur 1 Finlands omställningsinstrument, deras inriktningar och tidsperioder då de var aktuella 

 

Omställningsinstrument med stora friheter 
De finska omställningsinstrumenten sätter ramarna för arbetssätt och rutiner vid lokalt 
och regionalt omställningsarbete. Utmärkande för alla tre finska omställningsinstrument 
är att de innehåller stora friheter för regioner att utforma arbetssätt utifrån sina egna 
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förutsättningar. Det innebär att det finns stora variationer i hur det praktiska 
omställningsarbetet genomförs i olika regioner. Som en sannolik konsekvens av de stora 
variationerna är det knapphändigt med välgjorda utvärderingar av samlade effekter av 
instrumenten, vilket kan tyckas något förvånande särskilt för ÄRM som använts allt 
sedan 2006. Arbets- och näringsministeriet har dock våren 2022 initierat en samlad 
utvärdering av ÄRM. Utvärderingen beräknas vara klar runt årsskiftet 2022/2023. 

Gemensamt för alla tre omställningsinstrument är att den finska staten varit närvarande 
och har påtagit sig en tydlig roll vid olika typer av regional och lokal omställning. Som vi 
ser i Figur 1 ovan är det idag, maj 2022, enbart ÄRM som fortfarande är aktuellt. De 
andra två instrumenten avslutades 2019 respektive 2020. I samband med arbetet med 
underlagsrapporten har det visat sig vara svårt att få tillgång till samlad information om 
instrumenten, det gäller inte minst medelstilldelningen. Av de uppgifter som varit 
möjliga att få fram kan vi dock se att det rör sig relativt stora belopp som den finska 
staten lagt in. För ERM rör det sig om totalt 15,5 miljoner euro under den tid instrumentet 
var giltigt. För Broavtal saknas en total siffra, men uppgifter har kunnat hittats för två (av 
fem) Broavtal som tillsammans fått drygt 40 miljoner euro i särskilt riktade statliga 
medel. För ÄRM har det också visat sig vara svårt att få en samlad redovisning på den 
statliga finansieringen. Äldre uppgifter gällande 2007–2011 anger dock att det rört sig om 
44 miljoner euro per år i riktade statliga medel. Till det tillkommer regional och 
kommunal medfinansiering. 

Intrycket från instrumenten är att de varit handlingsinriktade och med en tydlig 
inriktning på att det praktiska genomförandet ska ligga på den regionala nivån. Det 
handlar både om de finska landskapsförbunden som har en viktig roll, men också de 
statliga regionala aktörerna NTM-centralerna och TE-byråerna. En stor del av åtgärderna 
inom ÄRM har riktats till geografiska områden med flera näraliggande kommuner, 
företrädesvis de ekonomiska regionerna. Endast i undantagsfall har ÄRM-åtgärderna 
riktats till en enskild kommun. Den nationella nivån särskilt i form av Arbets-och 
näringsministeriet förefaller ha, eller ha haft, en tydlig och framträdande roll i 
omställningsinstrumenten.  

Huvudrapportens profil – jämförelse och 
policydiskussion 
Huvudrapportens syfte är att öka kunskapen om specifika policyinstrument för att främja 
lokalt och regionalt omställningsarbete vid kriser. Vi gör det genom att beskriva två 
specifika omställningsinstrument, ett från Finland och ett från Norge. Vi har även 
adderat en svensk fallstudie för att bättre kunna jämföra med svenska förhållanden. 

Omställningsinstrumenten studeras utifrån följande frågeställningar: Hur är 
instrumenten utformade? Vilka aktörer är involverade? Vilka är erfarenheterna? Finns 
det inslag i de norska eller finska instrumenten som Sverige skulle kunna inspireras av i 
sitt omställningsarbete? 

Kriser initierar ett omställningsarbete 
Att uppmärksamma konsekvenserna för ett avgränsat geografiskt område kan kallas för 
att ha ett platsperspektiv. Det är det perspektivet vi har i huvudrapporten. Större chocker eller 
kriser initierar normalt en process för att mobilisera resurser och söka lösningar. Syftet är 
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då att reducera negativa konsekvenser, stimulera näringslivets omställningsförmåga, 
men också identifiera och ta tillvara nya möjligheter. I sådana policyåtgärder kan det 
involveras såväl lokala, som regionala och nationella aktörer. En efterfrågan på förstärk-
ande policyåtgärder kan uppstå. 

Olika vägar i Norden – ordinarie strukturer och 
omställningsinstrument 
De nordiska länderna har valt olika institutionella strukturer och system för att hantera 
sådana omställningar. Medan Sverige och Danmark i huvudsak använder sig av 
ordinarie förvaltningsstrukturer och system har både Norge och Finland utformat 
specifika omställningsinstrument. Det är dessa instrument som vi undersöker närmare i 
huvudrapporten.  
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Summary 
A background report – a description of three Finish 
conversion instrument 
This background report contains, compared with the main report 2022:03, a more extended 
description of tree finish conversion instruments, ÄRM, ERM and Broavtal. It should be 
read as just this – an instrument description. For all other information, analysis, policy 
discussion, conclusions, etc., we refer to the main report. 

Profile of the background report - the Finnish 
instruments 
This report describes the development and characteristics of tree Finnish instruments. 
Experiences from evaluations are presented and discussed. To concretize the description, 
we have also supplemented with a case study of the ÄRM instrument's application in the 
Kainuu region. 

Instrument overview 
Figure 2 below schematically shows the directions of the three adjustment instruments and 
when they were relevant. 

Figure 2 Finland's adjustment instruments. Main focus and time periods they have been relevant 

 

Adjustment instruments with great freedoms 
The Finnish adjustment instruments set the framework for working methods and 
routines for local and regional adjustment work. Characteristic of all three Finnish 
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adjustment instruments is that they contain great freedoms for regions to design working 
methods based on their own conditions. This means that there are large variations in how 
the practical adjustment work is carried out in different regions. As a probable 
consequence of the large variations, well-made evaluations of the effects of the 
instruments are scarce, which may seem somewhat surprising, especially for ÄRM, 
which has been used since 2006. However, in the spring of 2022, the Ministry of 
Employment and the Economy initiated an evaluation of ÄRM. The evaluation is 
expected to be completed around the turn of the year 2022/2023. 

Common to all three adjustment instruments is that the Finnish state has been present 
and has taken on a clear role in various types of regional and local adjustment. As we see 
in the Figure 2, today, May 2022, only ÄRM is still relevant. The other two instruments 
were completed in 2019 and 2020, respectively. In connection with the work on the 
background report, it has proved difficult to gain access to comprehensive information 
about the instruments, not least the allocation of funds. From the information that has 
been possible to obtain, however, we can see that these are relatively large amounts that 
the Finnish state has invested. For the ERM, this is a total of EUR 15,5 million during the 
time the instrument was valid. A total figure is missing for Broavtal, but information has 
been found for two (out of five) Broavtal, which together have received just over EUR 40 
million in specifically targeted state funds. For ÄRM, it has also proved difficult to obtain 
a comprehensive account of government funding. Older data for 2007–2011 indicate, 
however, that this was EUR 44 million per year in targeted government funds. In 
addition, regional and municipal co-financing. 

The impression from the instruments is that they have been action-oriented and with a 
clear idea that the practical implementation is at the regional level. This concerns both the 
Finnish regional associations (landskapsförbund) that play an important role, but also the 
state regional actors, the NTM centers and the TE agencies. A large part of the measures 
within ÄRM include several nearby municipalities, within the so-called economic 
regions. The national level, especially in the form of the Ministry of Employment and the 
Economy, seems to have, or has had, a clear and prominent role in the adjustment 
instruments. 

The profile of the main report – comparison and a policy 
discussion 
The purpose of the main report is to increase knowledge of specific policy instruments so as 
to promote local and regional conversion work in times of crisis. We do this by describing 
two specific conversion instruments, one from Finland and one from Norway. We have 
also added a Swedish case study to be able to better compare with Swedish conditions. 
Key issues are: How are the instruments designed? Which actors are involved? What 
experiences can be drawn? Are there elements in the Norwegian or Finnish instruments 
that Sweden can be inspired by in its work? 

Crises initiate a conversion process 
Attention given to the consequences for a defined geographical area can be called a place 
perspective. This is the perspective we have in the main report. Major shocks or crises 
typically initiate a process of mobilising resources and seeking solutions. It is about an 
ambition to reduce negative consequences and stimulate the business sector's conversion 
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ability, but also to identify and seize new opportunities. Such policy measures may 
involve local, regional, and national actors. A demand for supporting policy measures 
may arise. 

Different paths in the Nordic region – ordinary structures and 
conversion instruments 
The Nordic countries have chosen different institutional structures and systems to deal 
with such situations. While Sweden and Denmark mainly use ordinary administrative 
structures and systems, both Norway and Finland have designed specific conversion 
instruments. It is these instruments that we examine in more detail in the main report. 
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1. Metod och material 
I detta kapitel förklarar vi kort hur vi genomfört arbetet. Först ger vi en generell 
beskrivning sedan följer en mer specifik om valet av fallstudie. Vi påminner om att detta 
är en underlagsrapport med enbart beskrivande text. Analys, policydiskussion och 
förslag återfinns i huvudrapporten (2022:03).1 

Deskriptiv ansats – dokumentstudier och intervjuer 
Studien är deskriptiv och omfattar empiri från Finland. Studien har sitt fokus på ett av tre 
omställningsinstrument, ÄRM, som använts i Finland för att stödja lokal och regional 
omställning. Den deskriptiva beskrivningen av ÄRM inkluderar en fallstudie vars syfte 
är att konkretisera hur verktyget fungerar ur ett platsperspektiv. Studien omfattar även 
en beskrivning av de andra två omställningsinstrumenten, ERM och Broavtal. Dessa 
verktyg används inte längre i Finland, varför de inte är lika detaljerat återgivna som 
ÄRM. 

Texten om omställningsinstrumentet har utarbetats av Oxford research i samarbete med 
det finska konsultbolaget MDI. Materialet har kompletterats av Tillväxtanalys genom 
dokumentstudier, genomgång av offentliga utredningar och policydokument och 
liknande. Tillväxtanalys har även haft underhandskontakter med Arbets- och 
näringsministeriet (ANM), Österbottens landskapsförbund samt forskare inom området. 
Kvalitetssäkring av den beskrivande texten av omställningsinstrumenten har gjorts av 
forskaren Jari Kolehmainen från Tammerfors Universitet samt av nyckelpersoner inom 
ANM.2 

Intervjuer kopplade till omställningsinstrumenten har genomförts med identifierade 
nyckelpersoner vid KDD och Innovasjon Norge (IN). De slutliga texterna har även 
kvalitetssäkrats av dessa nyckelpersoner. 

Fallstudien – subjektivt och strategiskt urval 
Vårt syfte är att beskriva och analysera en företeelse, inte kvantifiera den. Vi har därför 
använt oss av ett strategiskt och subjektivt urval. Det innebär att vi avsiktligt valt ett fall 
som bedömts vara informationsrikt utifrån studiens syfte.3 Valet av fallstudie har i det 
sammanhanget även diskuterats med insatta personer i aktuellt land. Kriterierna var att 
insatsen skulle informationsrik och väldokumenterad. Val av fallstudie har gjorts i 
samarbete med den finska konsultbolaget MDI som har stor erfarenhet och god inblick i 
de finska omställningsinstrumenten. 

Även om urvalet är strategiskt och subjektivt uppstår alltid frågan om hur representativ 
en fallstudie kan sägas vara. En omställningsinsats bygger på en specifik lokal situation 
med egna förutsättningar i form av ”kriskaraktär”, omställningsmedlens storlek, 
geografiskt läge, branschstruktur, aktörer etc. Enskilda insatser (omställningsområden) 
kan därför ha stora individuella skillnader i innehåll. I det avseendet kan vi därför inte 
hävda en representativitet. Däremot verkar insatserna inom det specifika instrumentets 

 
1 Tillväxtanalys, (2022), ”Inställning till omställning – kan Sverige inspireras av våra grannar?”. 
2 Tillväxtanalys vill särskilt tacka Petra Stenfors, senior specialist, vid Arbets- och Näringsministeriet. 
3 Denscombe M, (2016), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
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förutbestämda spelregler och opererar i enlighet med dem. Det gör att fallstudien ska ses 
som en konkretisering av landets instrumentstruktur och kan i det avseendet betraktas 
som representativ. Det bör påpekas att det finska omställningsinstrumentet ÄRM har 
relativt vida ramar, vilket innebär att det kan vara stora variationer mellan olika platser 
hur instrumentet används. 

Den finska fallstudien har skrivits av Siv Sandberg, forskare vid Åbo akademi, på 
uppdrag av Tillväxtanalys. Fallstudien har kvalitetssäkrats av Sini Paloheimo, 
communications manager vid UPM som har läst och gett värdefulla kommentarer på en 
preliminär version av fallstudien. 
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2. De finska 
omställningsinstrumenten 

Strukturomvandling är i sig en nödvändig förändring i samhällsekonomin. Det finns 
dock en politisk uppfattning i Finland att dess konsekvenser i vissa fall behöver hanteras. 
Innan de så kallade strukturomvandlingsverktygen som presenteras i denna rapport 
hade utvecklats, tillämpades en allmän princip där kommuner och landskap ansökte om 
finansieringsstöd från staten. I de fall där exempelvis arbetslösheten ökade kraftigt på 
grund av strukturella förändringar i samhället, tillsattes statliga kommittéer eller 
arbetsgrupper vars uppgifter var att förbereda och besluta om åtgärder. 

2.1 Införande av tre verktyg för omställning under 
2000-talet 

För att effektivisera och systematisera arbetet med strukturomvandlingar utvecklades tre 
olika nationellt samordnade verktyg i Finland under 2000-talet och 2010-talet: ÄRM, ERM 
och Broavtal. 

2.1.1 ÄRM 
År 2006 införde den finska regeringen det nationella verktyget ÄRM för att lindra 
effekterna av ”plötslig strukturomvandling”. Det finska Arbets- och näringsministeriet 
(ANM) definierar plötslig strukturomvandling som en situation som uppstår när ett stort 
antal anställda på en gång sägs upp till följd av en konkurs eller en omfattande 
omställningsåtgärd från en regionalt eller nationellt betydande arbetsgivare eller bransch. 
ÄRM har kontinuerligt utvecklats efter att det infördes. Verktyget finns fortfarande i 
ANM:s verktygslåda för omstrukturering. Inga andra nationella verktyg än ÄRM är idag 
i bruk i Finland för att hantera strukturomvandling. 

2021 infördes ett kompletterande verktyg för plötslig strukturomvandling, PÄRM. 
Uppbyggnaden av PÄRM är i stort sett den samma som för ÄRM. Den största skillnaden 
ligger i skalan. PÄRM-modellen är avsedd för betydligt mindre och mer lokala plötsliga 
strukturomvandlingssituationer. Den av ANM anslagna PÄRM-finansieringen omfattar 
upp till 100 000 euro (1,065 miljoner kronor) per område.  

2.1.2 ERM 
Ett annat verktyg var ERM, som den finska regeringen införde 2016 i syfte att hantera en 
”förväntad strukturomvandling”. En av de bakomliggande tankarna med ERM-åtgärden 
var att förebyggande förbättra regioners förmåga att hantera strukturomvandling och 
därmed minska deras sårbarhet. Insatserna kunde handla om att analysera regionens 
ekonomiska struktur ur ett strukturomvandlingsperspektiv. Det kunde även handla om 
insatser som syftade till förberedelser för kommande förändringar och projekt för att 
stärka samarbetet mellan olika aktörer inom regionerna. ERM drevs fram till 2019 och är 
därmed numera avslutat.4. 

 
4 ERM ingick som ett av tre verktyg inom AIKO (Alueelliset innovaatiot ja kokeilut) som den finska regeringen 

införde 2016 för att stödja regionala affärsstrukturer. AIKO omfattade: 1) åtgärder vid förväntad 
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2.1.3 Broavtal 
Den finska regeringen införde dessutom 2017 ett tredje verktyg, Broavtal, i syfte att 
understödja en ”positiv strukturomvandling”, exempelvis i samband med en etablering 
av en ny, större, arbetsplats eller en kraftig expansion i ett befintligt företag. Ett viktigt 
mål för broavtalen var att möta företagens rekryteringsproblem och förebygga brist på 
arbetskraft. Den sista broavtalsperioden pågick under 2019–20 och verktyget är, liksom 
ERM, numera avslutat. 

Aktörer i den finska förvaltningsmodellen 

För att öka förståelsen av det finska systemet ger vi nedan en kort beskrivning av de 
viktigaste aktörerna i utvecklingen av regioner och hanteringen av struktur-
förändringar i Finland. Dessa aktörer kommer att återkomma i den senare texten. 

Landskapsförbund 

Med landskapsförbund avses officiella och lagstadgade samkommuner där regionens 
kommuner ska vara medlemmar. Det finns 18 landskapsförbund i Finland (fast-
landet). Förbunden har två lagstadgade huvuduppgifter: 

• regionutveckling 
• landskapsplanläggning. 

Landskapsförbunden ansvarar också för EU:s strukturfondsprogram och deras 
genomförande. Högsta beslutande organ är landskapsfullmäktige, vars ledamöter är 
fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Landskapsdirektören och övrig 
personal vid landskapsförbundet ansvarar för genomförandet.5 

NTM-centraler 

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) är statliga regionala 
förvaltningsmyndigheter vars uppgifter omfattar olika regionala 
utvecklingsuppgifter och verkställande uppgifter. Det finns 15 NTM-centraler i 
Finland. Till deras uppgifter hör bland annat företagsfinansiering och 
utvecklingstjänster, jord-bruk och fiske, migration, yrkesutbildning, bibliotek, 
vägunderhåll, vägprojekt, trafiktillstånd, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och 
skärgårdstrafik samt miljö- och naturskydd. 6 

Utvecklingsbolag 

Med ett kommunalt eller regionalt utvecklingsbolag menas ett näringsbolag som ägs 
av en eller flera kommuner och vars yttersta syfte är att främja regionens och kom-
munernas näringsverksamhet.7 Det finns stora skillnader i utvecklingsbolagens 
verksamhetsmodeller och storlekskategorier. 

 
strukturförändring (ERM), 2) tillväxtavtal med utvalda städer och 3) inrättandet av nationellt viktiga 
tillväxtzoner. AIKO planeras drivas fram till och med 2022, men ERM-åtgärderna avslutades 2019. 

5 Kuntaliitto. Maakuntien liitot https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/maakuntien-liitot [2021-12-29]. 
6 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ”Hyvinvointia, kilpailukykyä ja kestävää kehitystä”. 
7 Pyykkölä M, (2020), Kuntaomisteiset kehitysyhtiöt – Mihin matkalla ja kenen ohjauksessa?.  

https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/maakuntien-liitot
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TE-byråer 

Arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) är statliga myndigheter som tillhanda-
håller sysselsättnings- och företagstjänster till arbetssökande, arbetsgivare och 
företagare. TE-byrån erbjuder bland annat stöd för anställning av arbetslösa, för-
bättrar tillgången på kvalificerad arbetskraft och säkrar företagens verksamhets-
villkor. Det finns 15 regionala TE-byråer i Finland.8 

  

 
8 TE-toimisto. https://www.ted-palvelut.fi/te-toimistot-tyonantajana [2021-12-28]. 

https://www.te-palvelut.fi/te-toimistot-tyonantajana
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3. ÄRM 
ÄRM togs första gången i bruk 2006 i samband med att skogsindustriföretaget UPM 
stängde sitt pappersbruk i Voikkaa.9 Nästan 700 anställda förlorade sina jobb till följd av 
nedläggningen, som innebar en svår chock för tätorten Voikkaa med dess omgivning.10.  

Regeringen tillsatte en särskild arbetsgrupp för strukturella förändringssituationer. Syftet 
med denna arbetsgrupp var att samordna olika förvaltningssektorers åtgärder och att 
initiera administrativa insatser relaterade till strukturella förändringssituationer. 
Lanseringen av ÄRM skedde dagen innan stängningen av pappersbruket 
offentliggjordes.  

Verktyget har under årens lopp både förändrats och preciserats. Under de första åren var 
verktyget inriktat på att hantera enskilda större strukturomvandlingssituationer inom 
företrädesvis skogsindustrin, exempelvis Stora Ensos nedläggning av cellulosafabriken i 
Kotka och nedstängningen av två pappersmaskiner i fabriken i Varkaus. År 2010 sjösattes 
det första branschtäckande konceptet för strukturomvandling som en följd av den 
finländska sjöfartsindustrins svårigheter. För att svara på strukturomvandlingen i 
Jyväskylä, strukturomvandlingen i maskin- och metallindustrins nätverk av 
underleverantörer och Nokias nya strukturomvandling vidareutvecklades ett koncept 
som utgick från tidigare erfarenheter av strukturomvandlingssituationer.11 ÄRM av idag 
är inte bundet till någon enstaka bransch, utan verktyget har använts i olika sektorer, 
såsom trä- och pappersindustrin (Voikkaa, Kajana), IKT-sektorn (Salo, Uleåborg), 
sjöfartsindustrin (Raumo) och offentlig verksamhet (militära garnisoner).  

3.1 Mål   
Det finns inga kvantifierade mål kopplade till ÄRM. Det övergripande målet är att lindra 
effekterna av en plötslig strukturomvandling för såväl friställda individer som för den 
regionala ekonomin. ANM uttrycker det på följande sätt: ”Genom olika riktade och utifrån 
situationen dimensionerade sysselsättnings-, närings- och regionutvecklingsåtgärder samt andra 
motsvarande åtgärder strävar man efter att förhindra att den regionala ekonomin försvagas. 
Genom åtgärderna främjas uppkomsten av nya arbetstillfällen, förnyelsen av gamla och säkerställs 
att arbetstagarna så snabbt som möjligt får ny sysselsättning”.12 

ÄRM syftar inte till att förhindra plötslig strukturomvandling till följd av privata eller 
offentliga aktörers beslut om att exempelvis lägga ner eller flytta verksamheter. I en 
strukturomvandlingssituation kan dock minimering av skadliga verkningar ses som en 
framgång. ÄRM har utvecklats för att snabbt kunna reagera i plötsliga struktur-
omvandlingssituationer. Det egentliga syftet är att tidigt kunna påverka en 
uppkommande situation och sätta in förebyggande åtgärder för att förhindra arbetslöshet 
och i synnerhet långtidsarbetslöshet. Meningen är att åtgärderna ska komma i gång så 

 
9 Voikkaa är ett tätortsområde som ligger ca 13 km från staden Kouvola med ca 81 000 invånare. Kouvola är 

beläget ca 130 km nordost om Helsingfors. 
10 Melin H & Mamia T (red.), (2010), Tapaus Voikkaa – Teollisuusyhteisö murroksessa. 
11 Mäkitalo J & Paasivirta A, (2011), Äkillisten rakennemuutosmallien kehittyminen työ- ja elinkeinoministeriössä. 
12 https://tem.fi/sv/plotslig-strukturomvandling [2022-01-27]. 

https://tem.fi/sv/plotslig-strukturomvandling
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snart som möjligt efter att ett företag meddelat att en omfattande omställningsåtgärd är 
att vänta. Allmänt taget kan man tala om två separata handlingslinjer13:  

• Näringspolitiska insatser säkras för regionen. 
• Tryggad service för personer som har förlorat sitt arbete. 

3.2 Kriterier för att erhålla omställningsstöd 
Innan 2021 fanns fasta, statistikbaserade, kriterier som underlag för vilka situationer som 
ÄRM-medel kunde beviljas för. Under 2021 har kriterierna dock ändrats med 
motiveringen att det föreligger stora regionala skillnader. De nya kriterierna tar därmed 
större hänsyn till regionalspecifika egenskaper. 

Följande kriterier för ÄRM-insatser har formulerats av Ministerarbetsgruppen för 
främjande av sysselsättning: 

• Det ska röra sig om en plötslig förändring i näringslivets strukturer och hotande kris i 
den regionala ekonomin, inte en förlust av arbetsplatser som drabbar flera olika 
branscher och orsakas av det allmänna konjunkturläget. 

• Det totala antalet förlorade jobb i företaget och hela produktionskedjan/-klustret 
uppgår till flera hundra och arbetsplatsminskningen är regionalt kritisk (relativ 
betydelse). 

• Regionen har potential för förnyelse som resultat av kontinuerligt arbete för att 
utveckla näringsstrukturen. 

• Regeringens tilläggsåtgärder och -finansiering kan antas ha väsentlig betydelse för ny 
sysselsättning (med beaktande också av regional mobilitet) och för uppkomsten av 
nya företag och nya arbetsplatser.14 

3.3 Medel 
Tilldelningen av medel för ÄRM bedöms från fall till fall inom ramen för statsbudgeten 
och tilläggsbudgeten. Sedan 2007 har det funnits ett antal öronmärkta ÄRM-medel under 
olika budgetposter. Under programperioden 2007–2013 användes den så kallade 
flexibilitetsreserven inom EU:s strukturfonder för plötsliga strukturella förändringar. 
Detta upp-levdes dock som administrativt krångligt och övergavs.  

Statistik för 2011 visar att i genomsnitt 44 miljoner euro per år (469 miljoner kronor) hade 
avsatts för åtgärder i strukturomvandlingssituationer under perioden 2007–11.15 Enligt 
ANM har en del av finansieringen hållits inne i så kallad reserv. Genom detta 
förfaringssätt strävar man efter att säkra ett snabbt ingripande, till exempel i nya och 
plötsliga uppsägningssituationer. I sin effektivitetsrevisionsrapport 2/2012 konstaterade 
Riksrevisionen (VTV) att 40 miljoner euro (426 miljoner kronor) per år var tillräckligt. 

Utöver ovan nämnda anslag har årligen använts cirka 30 miljoner euro (motsvarande 319 
miljoner kronor) för omställningsskydd. Med hjälp av omställningsskydd har uppsagda 

 
13 Mäkitalo J, meddelande från Arbets- och näringsministeriet. [Mottaget 2021-10-28]. 
14 Aarnio M, Stenfors P &, Viljanen P, (2021) ”Mikä ÄRM? Millaisia ÄRMejä? Mitä tulossa?” Opublicerad 

presentation av arbets-och näringsministeriet. 
15 Hytönen J, Mella I & Pousi A, (2011), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2011”. 
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personer beviljats tjänstledigt med lön för att kunna söka nytt jobb. Denna metod gäller 
för hela landet och togs i bruk redan 2005 oavsett beslut om ÄRM-medel.16 

Mellan 2007 och 2017 har det sammanlagt funnits 38 ÄRM-områden.17 I dessa förlorade 
sammanlagt 17 000 personer jobbet som en följd av strukturomvandlingen. Till dessa 
områden riktades sammanlagt cirka 260 miljoner euro (2,77 miljarder kronor) i olika stöd, 
det vill säga 15 300 euro (163 000 kronor) per förlorad arbetsplats (detta är endast statligt 
stöd för ÄRM-områdena).18 Exakta siffror finns inte tillgängliga då det är svårt att skilja 
stödet från andra regionpolitiska stöd.19 

Finansieringen hämtas från flera olika källor. Finansiering kan beviljas ur bland annat 
anslagen för företagens investerings- och utvecklingsprojekt och sysselsättningsbaserade 
investeringsmedel, ur flexibilitetsreserven i olika strukturfonder och ur den europeiska 
globaliseringsfonden (EGF). Finlands Industriinvestering (Tesi) har dessutom investerat i 
företag i regioner med plötslig strukturomvandling. Finnvera bidrar till den regionala 
finansieringen i form av framför allt borgensförbindelser och lån. För ÄRM-regioner 
finns också omställningsstöd, startpeng för företag och lönestöd för ensamföretagare.20 

Villkoret för finansiering av företagsriktade stöd varierar beroende på typ av stöd, 
företagets storlek och region. Företagets medfinansiering är dock som lägst 25 procent. 
För projekt som mer allmänt är inriktade på regional utveckling, och som finansieras 
genom AKKE, är medfinansieringskravet minst 20 procent.21 

För närvarande görs ingen uppföljning av den finansiering som strukturomvandlings-
regionerna får från nationell nivå. I stället görs uppföljningar dels av det aktuella 
landskapsförbundet, dels av den regionala NTM-centralen. 

3.4 Aktörer 
Många olika aktörer från olika sektorer medverkar på regional nivå vid en ÄRM-
situation i Finland. Det innebär i praktiken att ett kollektiv av aktörer anstränger sig för 
att tillsammans förebygga negativa effekter av strukturomvandlingen. Sammansätt-
ningen av aktörer är alltid regionala, vilket betyder att den varierar från fall till fall runt 
om i Finland. Tre nyckelaktörer kan dock identifieras: ANM, NTM-centralerna och den 
regionala aktörsgruppen. 

Arbets- och näringsministeriet (ANM) är det ansvariga ministeriet (departementet) för 
verktyget. Ministeriet beslutar om ett område ska omfattas av ÄRM-åtgärder och om 
området därmed får tillgång till extra finansiering. Ministeriet har ett samordningsansvar 
gentemot andra berörda ministerier. Det är också ANM som för regeringens räkning har 

 
16 Vehkasalo V & Pottonen M, (2012), Tuloksellisuustarkastus: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen. 
17 Genomförandeområdet för ÄRM är antingen en enskild kommun eller en ekonomisk region, det vill säga ett 

funktionsområde som består av flera kommuner (i praktiken ett sysselsättningsområde). Av bilaga 3 framgår 
om ÄRM har genomförts inom endast en kommuns territorium eller inom flera av dessas territorium. 

18 Aarnio M, Stenfors P &Viljanen P, (2021), ”Mikä ÄRM? Millaisia ÄRMejä? Mitä tulossa?” Opublicerad 
presentation av arbets-och näringsministeriet. 

19 Vehkasalo V & Pottonen M, (2012), Tuloksellisuustarkastus: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen. 
20 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”. 
21 Intervju med Petra Stenfors, arbets- och näringsministeriet, 2021-12-07. 
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kontakterna med NTM-centralerna och aktörsgrupperna i de regioner som tilldelas 
särskilda ÄRM-resurser. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) har ansvaret för att inrätta en regional 
aktörsgrupp vid en större plötslig strukturomvandling. Den största delen av ÄRM-
medlen kanaliseras via NTM-centralerna. 

Den regionala aktörsgruppen ansvarar för att ta fram en handlings- och åtgärdsplan och 
ansöka hos ANM om särskilda ÄRM-medel till regionen. Aktörsgruppen har också det 
operativa ansvaret för genomförandet och koordineringen av åtgärderna på den 
regionala nivån. 

Sammansättningen av den regionala aktörsgruppen kan variera något från fall till fall, 
men vanliga medlemmar är NTM-centralen, TE-byrån, den eller de kommuner som 
drabbats av en plötslig strukturomvandling, landskapsförbund och kommunala 
utvecklingsbolag.22 I de regionala aktörsgrupperna kan dessutom ingå ytterligare aktörer 
såsom regionala utvecklingsbolag, Finnvera (statsägd specialfinansiär), universitet och 
andra utbildningsarrangörer, yrkeshögskolor, forskningsinstitut och övriga kompetens-
centraler, arbetsgivare och representanter för arbetstagarna.23 Figur 3 nedan 
sammanfattar schematiskt hur en region arbetar vid en plötslig strukturförändring.  

Figur 3 Ramverk för ÄRM 

 

Källa: Aarnio M., Stenfors P., Viljanen P. (2021) Mikä ÄRM? Millaisia ÄRMejä? Mitä tulossa? Presentation av ÄRM, 
opublicerad.  

 
22 Som vi ser av sammansättningen av den regionala aktörsgruppen utgör NTM-centralen en av flera 

medlemmar i gruppen. I praktisk mening har dock NTM-centralen en stark och central roll då huvuddelen av 
den statliga resursförstärkningen går till NTM-centralen. Det innebär att NTM-centralen har en stark ställning 
när det gäller tolkningen av vad som kan göras inom den tillkommande resursförstärkningen. (Mejl-
korrespondens 2022-02-23 med Niklas Ulfvens, utvecklings- och näringslivschef, Österbottens 
landskapsförbund). 

 23Mäkitalo J & Paasivirta A, (2011), Äkillisten rakennemuutosmallien kehittyminen työ- ja elinkeinoministeriössä; 
Mäkitalo J, meddelande från Arbets- och näringsministeriet. [Mottaget 2021-10-28]. 
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3.5 Upplägg 

Initiering 
Det är NTM-centralens ansvar att tillsätta en regional aktörsgrupp vid en plötslig struk-
turomvandling. Aktörsgruppen tillsätts när ett företag eller organisation gett besked till 
TE-byrån om att en större nedläggning eller neddragning är beslutad. Ett sådant besked 
delas direkt med NTM-centralen.24 Den regionala aktörsgruppen tar fram en handlings- 
och åtgärdsplan, som också innehåller en analys av vilka konsekvenser den plötsliga 
strukturomvandlingen kan få för regionen. Därefter ansöker den regionala aktörs-
gruppen om särskilda ÄRM-resurser hos ANM. 

Genomförande 
En eller flera sammanhängande kommuner25 som tilldelas ÄRM-medel får ta del av 
extraordinära utvecklingsmedel som kanaliseras via de normala finansieringsverktygen. 
Det kan handla om förstärkning av regionala företagsstöd och extra finansiering till 
lokala- och regionala utvecklingsprojekt. Det kan också handla om förstärkta arbets-
marknadspolitiska insatser i form av arbetsmarknadsutbildning och lönestöd riktade till 
arbetslösa inom den aktuella regionen. 

Under hela genomförandet förs en kontinuerlig dialog mellan den regionala aktörs-
gruppen, regeringen och den arbetsgivare som beslutat om en större nedläggning eller 
neddragning.  

Faser 
I korthet kan processen indelas i tre faser: 

• Ansöknings- och planeringsfas 
• Beslutsfas 
• Genomförande. 

Ansöknings- och planeringsfas. Efter att en arbetsgivare lämnat besked till TE-byrån om en 
större nedläggning eller neddragning, tillsätter NTM-centralen en regional aktörsgrupp 
med ansvar för att ta fram en handlings- och åtgärdsplan för hur situationen kan 
hanteras. En första del i planen omfattar en analys av omfattningen och vilka konse-
kvenser den plötsliga strukturomvandlingen beräknas få för regionen. Den andra delen 
omfattar en handlings- och åtgärdsplan som innehåller åtgärder på kort- och medellång 
sikt för att motverka de negativa effekterna. 

Om den regionala aktörsgruppens analys visar på allvarliga konsekvenser för regionen 
och uppfyller de uppställda ÄRM-kriterierna ansöker aktörsgruppen om medel hos 
ANM. ANM bedömer sedan konsekvenserna samt vilka medel och finansieringskanaler 
som finns tillgängliga för att bäst stödja området. Handlings- och åtgärdsplanen utgör 

 
24 Ett företag är, enligt 48§, Lagen om samarbete inom företag, skyldig att meddela TE-byrån om en större 

neddragning av personalstyrkan. Skyldigheten gäller i de fall då neddragningen innebär att fler än 10 
anställda kan sägas upp. Det finns en koordineringsfunktion mellan NTM-centralen och TE-byrån som gör att 
NTM-centralen får aktuell information om större neddragningar. 

25 ÄRM-medel kan beviljas för en enskild, eller flera kommuner som drabbats av en större plötslig 
strukturomvandling. Den territoriella indelningen bygger på kommuner och det är vanligt att kommuner 
som hänger samman i s.k. ekonomiska regioner kan tilldelas ÄRM-medel. Endast 6 av 43 ÄRM-områden 
utgjorde enskilda kommuner under 2007–17. 
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därmed ett viktigt underlag för ministeriets bedömning. Aktörsgruppen står löpande 
under ansöknings- och genomförandeprocessen i kontinuerlig kontakt med ANM. 

Det är svårt att ange ett medelvärde för hur lång tid det tar för den regionala aktörs-
gruppen att lämna in en komplett handlings- och åtgärdsplan till ANM. Det är stor 
variation från område till område, men ett tidsspann från två till fyra månader kan ses 
som ett relativt vanligt utfall. 

Så snart företaget meddelat att en större nedläggning eller neddragning är nära 
förestående aktiveras också ett system för omställningsskydd.26 Syftet med detta är att 
främja personlig karriärplanering. Målet är att garantera utbildningsmöjligheter till alla 
som är intresserade. Här ingår också insatser som uppmuntrar till entreprenörskap, till 
exempel stöd för nya företagare. 27 Samarbetsförhandlingarna startar alltså omedelbart i 
samband med att beskedet om nedläggning eller neddragning blivit känt. De sker därför 
redan innan beslut meddelats från regeringen om området får ÄRM-finansiering eller ej. 
Vid ett positivt beslut om ÄRM-medel utökas insatserna. 

Beslutsfas. Regeringen gör en bedömning av situationen utifrån den regionala aktörs-
gruppens ansökan om ÄRM-medel. Om kriterierna är uppfyllda tar regeringen beslut om 
medelstilldelning. Utifrån handlings- och åtgärdsplanen undersöker ANM tillsammans 
med andra ministerier vilka finansieringskällor som kan användas, och därefter tar 
regeringen ett finansieringsbeslut om vilka extra ekonomiska resurser som kan sättas in 
för det aktuella ÄRM-området. ANM samordnar Regeringskansliets beredning av 
ansökan med andra ministerier som är berörda, vanligen Utbildningsministeriet och 
Kommunikationsministeriet. Det varierar hur lång tid det tar för regeringen att fatta 
beslut om finansiering, men normalt kan ett beslut tas inom ungefär två månader, från 
ansökan till beslut. 

Genomförande. Efter ett positivt finansieringsbeslut från ANM är det möjligt att 
genomföra åtgärder enligt handlings- och åtgärdsplanen. Genomförandet koordineras 
via den regionala aktörsgruppen. Som regel inrättar den regionala aktörsgruppen olika 
tematiska arbetsgrupper som arbetar fram projektförslag. Det är vanligt att 
arbetsgrupperna har regelbundna möten med den regionala aktörsgruppen. Särskilt i 
början av perioden kan relativt täta möten hållas där de träffas oftare än en gång i 
månaden.  

Den tilläggsfinansiering som under en viss tid beviljas ÄRM-området går genom de 
normala finansieringskanalerna och inom de ordinarie stödsystemen. Det innebär att 
tilläggsfinansiering kan beviljas till NTM-centralerna för exempelvis förstärkta företags-

 
26 Omställningsskydd är en åtgärd som finns tillgänglig för personer som har blivit uppsagda eller 

permitterade. Exempelvis sysselsättningsfrämjande utbildning och företagshälsovård sex månader efter 
uppsägningen ingår i omställningsskyddet. För mer information, se https://www.te-
palvelut.fi/sv/arbetssokande/om-blir-arbetslos/omstallningsskydd [2022-02-19]. 

27 Mäkitalo J, Meddelande från Arbets- och näringsministeriet. [Mottaget 2021-10-28]. 

https://www.te-palvelut.fi/sv/arbetssokande/om-blir-arbetslos/omstallningsskydd
https://www.te-palvelut.fi/sv/arbetssokande/om-blir-arbetslos/omstallningsskydd
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stödinsatser. Den kan också omfatta förstärkta resurser till landskapsförbunden för 
regionala utvecklingsprojekt inom exempelvis AKKE.28  

Tiden för genomförandet av ÄRM-åtgärder varierar från fall till fall, men vanligtvis 
pågår att ÄRM-åtgärderna under två till tre år. 

Centrala dokument 
Den regionala aktörsgruppens handlings- och åtgärdsplan utgör ett centralt dokument i 
processen. Handlings- och åtgärdsplanen består av två delar: 

Situationsanalysen omfattar en genomgång av hur stor omfattningen är på den aktuella 
strukturomvandlingssituationen. Hur många anställda berörs av friställningar och vilka 
följdverkningar kan nedläggningen få för andra företag i regionen? Vilka är behoven av 
utbildningar och företagsstöd? Vilka möjligheter finns för företagsutveckling? Hur ser 
tillgången på medel ut i regionen för att möta situationen? Vilka är behoven av extra 
resurser till regionen, exempelvis via NTM-centralen, TE-byrån och landskapsförbundet? 
I vissa fall arbetar även ANM fram en egen analys av läget för den drabbade regionen. 

Åtgärdsplanen innehåller förslag till åtgärder på kort och medellång sikt för att lindra 
effekterna av en plötslig strukturomvandling. Den innehåller även kostnadsberäkningar 
och budgetäskanden till ANM. Handlings- och åtgärdsplanen innehåller åtgärdsförslag 
som kan kategoriseras enligt följande: 

• stödja nyanställda 
• skapa nya jobb och förnya gamla 
• stödja affärsmöjligheter och tillväxt för företag 
• stödåtgärder inom olika förvaltningssektorer (exempelvis infrastruktur, välfärd och 

utbildning) 
• förslag till statlig finansiering. 

Det är den regionala aktörsgruppen som ansvarar för att arbeta fram den handlings- och 
projektplan som ligger till grund för ansökan om ÄRM-medel. ANM, som har det 
samordnande ansvaret för regeringen, diskuterar handlings- och projektplanen med 
andra berörda ministerier. Den ligger också till grund för ministeriernas bedömning av 
hur mycket resurser som bör tilldelas till regionen.  

3.6 Vad kan omställningsmedlen användas till? 
Som vi tidigare sett bygger ÄRM på tilläggsfinansiering inom de normala 
finansieringsverktygen. Därför är det i slutändan fråga om en förstärkning av 
finansieringen till bland annat regionens företagsstöd och stöd för projekt inom regional 
utveckling. I vissa fall kan stöd också ges till kommunala infrastrukturprojekt. Det kan 
exempelvis omfatta gator- och vägar, energi, vattenverk eller bredband, som gagnar 
näringsverksamhet i området eller områdets invånare.29 Olika arbetskraftspolitiska 
insatser kan också finansieras med strukturomvandlingsmedel, såsom arbetskrafts-

 
28 Anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) används för projekt som främjar 

genomförandet av Landskapens landskapsprogram och regeringens regionutvecklingsbeslut. Anslaget kan 
användas till exempel för småskaliga utvecklings-, försöks- och utredningsprojekt som grundar sig på 
regionernas styrkor och specialisering. Se exempelvis: https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-
finansiering/anslag-for-stodjande-av-hallbar-tillvaxt-och-livskraft-i-regionerna/ [2022-02-18]. 

29 Vehkasalo V & Pottonen M, (2012), Tuloksellisuustarkastus: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen. 

https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering/anslag-for-stodjande-av-hallbar-tillvaxt-och-livskraft-i-regionerna/
https://www.obotnia.fi/regionutveckling-och-finansiering/anslag-for-stodjande-av-hallbar-tillvaxt-och-livskraft-i-regionerna/
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utbildning och lönestöd. Dessa har en bredare målgrupp och kan riktas mot alla 
arbetslösa i regionen, inte enbart till dem som blivit uppsagda i det ÄRM-initierande 
företaget.30 

Det finns åtta olika finansieringskanaler som är tillämpbara inom ÄRM, var och en 
uppbyggd med sina egna kriterier för finansieringsmålet. Dessa aktörer och kriterier har 
2021 formulerats av ANM på följande sätt:  

• NTM-centralens finansiella instrument: 

• Affärs- och utvecklingsstöd. 
• Sysselsättningsanslag. 

• Utvecklingsprojekt finansierat av landskapsförbundet (AKKE): 

• Fackförbund tillhandahåller normalt medel för utvecklingsprojekt. 
• I vissa fall kan stöd ges till kommuner för investeringar i infrastrukturutveckling, 

men stödet måste då motiveras med hänsyn till regional utveckling. 

• Strukturfondsprogrammet för hållbar tillväxt och sysselsättning: 

• För närvarande har regionerna tillgång till betydande strukturfondsmedel, med 
React-EU-medel tillgängligt för projekt inom strukturfonderna. 

•  Finnvera lån: 

• Finnvera-lånet (Investerings- och rörelsekapitallån)31 är avsett för små och 
medelstora företag för att finansiera inhemska investeringar i konstruktion, 
maskiner och utrustning, energi- och miljöprojekt, relaterade behov av 
rörelsekapital och olika ägararrangemang. 

• Sysselsättningsstöd: 

• Alla åtgärder vid TE-byrån, såsom utbildning, coaching, lönestöd, 
mobilitetsbidrag. 

• TE-byrån beslutar om lönestödets varaktighet och storlek utifrån vissa kriterier. 
Detta kan också lindra en del av den nya verksamhetens behov av rörelsekapital 
under uppstartsfasen. 

• Business Finland: 

• Finansiering av behov av forskning, produktutveckling och affärsutveckling, 
särskilt för små och medelstora företag. Stora företag och forsknings-
organisationer kan få finansiering för gemensamma projekt med små och 
medelstora företag. 

• Business Finlands tjänster för utveckling av ekosystem och samarbete mellan 
företag och forskningsinstitut. 

• Nationella riskkapitalfonder: 

• Tesi - Suomen Teollisuussijoitus Oy (Finlands Industriinvestering AB) investerar i 
private equity-fonder och direkt i tillväxtbolag på marknadsmässiga villkor, på 
samma villkor och med förväntad avkastning tillsammans med privata 

 
30 Ibid.  
31 Beskrivs på Finnveras hemsida som ”Investerings- och driftskapitallån”. 
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investerare. Tesi finansierar exempelvis stora industriföretag med fokus på 
Finland och deras nya anläggningar, utrustning och expansionsinvesteringar. 

• Ilmastorahasto Oy (Klimatfonden AB) är ett specialföretag vars verksamhet 
fokuserar på att bekämpa klimatförändringar, påskynda låga koldioxidutsläpp 
inom industrin och främja digitalisering. 

• Övrig finansiering: 

• Privata, stiftelser, med flera.32 

3.7 Struktur för utvärderingar och lärande 

Enskilda program 
De regionala aktörsgrupperna har ansvar att genomföra uppföljningar av de genomförda 
ÄRM insatserna inom sina respektive områden. Uppföljningarna omfattar sysselsätt-
ningsläget, ny företagsamhet i regionen, företagsköp och andra motsvarande indikatorer 
förknippade med strukturomvandling. Därefter rapporterar den regionala aktörs-
gruppen till ANM om hur situationen utvecklats. Det finns inga nationella bestämmelser 
eller formkrav på hur uppföljningarna ska göras. Uppföljningarnas innehåll och 
omfattning varierar därför från fall till fall.  

ANM har också genomfört viss uppföljning av enskilda ÄRM-områden i egen regi under 
årens lopp. Ett exempel är att ministeriet tagit reda på hur många nya arbetsplatser som 
har förverkligats inom två år efter den sista utbetalningen. På basis av denna uppföljning 
har ministeriet konstaterat att de företag som är föremål för uppföljning har varit benäg-
na att i någon mån överskatta uppkomsten av nya arbetsplatser.33 

ANM får dock löpande information om hur situationen utvecklas i ÄRM-områdena 
genom att de normalt deltar i den regionala aktörsgruppens möten. På så sätt kan ANM 
följa hur genomförandet av ÄRM-åtgärderna fortlöper. Det är också vanligt att ANM 
begär in lägesbeskrivningar från NTM-centralen vid vissa tillfällen.  

Hela verktyget 
Ingen samlad utvärdering av ÄRM-konceptet har gjorts.34 Närmast en samlad 
utvärdering kommer Statens revisionsverks (VTV) berättelse över effektivitetsrevisionen 
2012. Enligt revisionsberättelsen har ANM inte systematiskt kontrollerat ÄRM-
åtgärdernas effekter. Rapporten nämner ändå att ministeriet från fall till fall har samlat in 
data på regional nivå. Där ingår till exempel uppgifter om hur de arbetslösa har fått jobb, 
men att insamlade data inte sinsemellan är jämförbara eftersom insamlingen har gjorts 
vid olika tidpunkter.35 

VTV gjorde i sin rapport en statistisk analys och drog slutsatsen att de statliga stöd-
åtgärderna inom ÄRM har minskat antalet arbetslösa i omstruktureringsområdena 
jämfört med om inga insatser hade gjorts. Sammantaget visar bedömningarna att det 

 
32 Aarnio M, Stenfors P & Viljanen P, (2021), ”Mikä ÄRM? Millaisia ÄRMejä? Mitä tulossa?” Opublicerad 

presentation av arbets-och näringsministeriet. 
33 Vehkasalo V & Pottonen M, (2012), Tuloksellisuustarkastus: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen. 
34 Enligt uppgift från ANM (2022-03-08) planeras dock f.n. en utvärdering av instrumentet. Beräknas klar 

årsskiftet 2022/23. 
 35 Vehkasalo V & Pottonen M, (2012), Tuloksellisuustarkastus: Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen. 
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varit nödvändigt att genomföra åtgärderna ur krisområdenas perspektiv. Särskilt de 
förebyggande åtgärderna mot långtidsarbetslöshet ansågs viktiga.36 

3.8 Lokal plötslig strukturomvandling - PÄRM 
Utöver konceptet för plötslig strukturomvandling beslutade ministeriet om en modell för 
hur situationer med lokal plötslig strukturomvandling kan skötas. Det nya konceptet 
PÄRM togs i bruk i juni 2021. Med PÄRM avses en strukturomvandlingssituation som 
inte uppfyller kriterierna för en ÄRM-situation. PÄRM ersatte inte ÄRM utan utnyttjades 
tillsammans med ÄRM som ett parallellt verktyg som kan arbeta smidigt och effektivt 
med mindre och mer lokala omstruktureringssituationer. Det är alltså fråga om en 
mindre och mer lokal plötslig strukturomvandlingssituation. Allmänt taget kan PÄRM 
till exempel tillämpas när en relativt stor arbetsgivare på en liten ort oväntat försvinner, 
när antalet uppsagda på en större ort är relativt stort eller när en plötslig förändring brett 
drabbar företag i en viss region.37 Coronapandemins negativa verkningar täcks däremot 
inte av finansiering inom ramen för PÄRM-konceptet. För coronapandemins direkta 
verkningar finns det separata finansieringskanaler.38 

Skillnaden mellan ÄRM och PÄRM är inte särskilt stor. I princip syftar båda 
instrumenten till att nå likartade resultat: Att lindra de negativa verkningarna av 
strukturomvandlingssituationer och underlätta för den uppsagda arbetskraften att få nya 
jobb. Instrumenten som sådana är också anmärkningsvärt likartade: först görs en 
bedömning av om det fråga om en ÄRM-situation, eller om det i stället är fråga om 
PÄRM-situation. Koordinationsgruppen (bestående av landskapsförbundet, NTM-
centralen, TE-byrå (arbets-och näringsbyrån), kommuner, utvecklingsbolag, 
utbildningsinstitut och övriga aktörer, tätt samarbete med det uppsägande företaget (kan 
ingå i samordningsgruppen)) sammankallas av den regionala NTM-centralen.39 
Samordningsgruppen kommer överens om ansvar, åtgärder, roller, finansiering och 
kommunikation. 

Den största skillnaden mellan ÄRM och PÄRM ligger i skalan. PÄRM-modellen är 
avsedd för betydligt mindre och mer lokala plötsliga strukturomvandlingssituationer. 
Den av Arbets- och näringsministeriet anslagna PÄRM-finansieringen beviljas 
landskapsförbundet i respektive region och är till omfånget upp till 100 000 euro per fall. 

 
36 Tapani M, (2015, ”Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaosto”. 
37 Työ- ja elinkeinoministeriö (2021). Paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) toimintamallin 

käyttöönotto. Työ- ja elinkeinoministeriön kirja ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. 21.9.2021 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf/b22ce672-
d2c2-5b86-fec7-9431448ff5e9/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf?t=1634810594133) 
26.11.2021 

38 Stenfors P. (2021) Paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) hoito, liite 1. 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-
74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189). 26.11.2021 

39 Stenfors P. (2021) Paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) hoito, liite 1. 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-
74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189). 26.11.2021 

https://tem.fi/documents/1410877/4489136/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf/b22ce672-d2c2-5b86-fec7-9431448ff5e9/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf?t=1634810594133
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf/b22ce672-d2c2-5b86-fec7-9431448ff5e9/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf?t=1634810594133
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
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Finansiering förutsätter alltid en självfinansieringsandel på 20 % från kommun eller 
företag.40 

PÄRM är ett förhållandevis nytt verktyg som fortfarande är under utveckling. Därför 
görs uppföljningen på årsnivå. Den koordinationsgrupp som tillsatts för en PÄRM-
situation rapporterar till Arbets- och näringsministeriet om hur situationen utvecklas.41 

Konceptet är också föremål för utvärdering och utveckling, våren 2022 ska PÄRM för 
första gången granskas.42 

Figur 4 Olika steg i PÄRM-verksamhetsmodell 

 

Källa: Stenfors P. (2021) Paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) hoito 

  

 
40Stenfors P. (2021) Paikallisten äkillisten rakennemuutosten(PÄRM) hoito, liite 1. 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-
74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189). 26.11.2021 
41 Stenfors P. (2021) Paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) hoito, liite 1. 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-
74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189). 26.11.2021 
42 Arbets-och näringsministeriet (2021) Paikallisten äkillisten rakennemuutosten (PÄRM) toimintamallin 
käyttöönotto. Työ- ja elinkeinoministeriön kirja ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. 21.9.2021 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf/b22ce672-
d2c2-5b86-fec7-9431448ff5e9/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf?t=1634810594133) 
26.11.2021 

https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf/fdd7f89b-270e-4630-74ec-a50516a2ca25/P%C3%84RM+toimintamallin+kuvaus.pdf?t=1634810679189
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf/b22ce672-d2c2-5b86-fec7-9431448ff5e9/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf?t=1634810594133
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf/b22ce672-d2c2-5b86-fec7-9431448ff5e9/TEM+kirje+alueille+P%C3%84RM-toimintamallista.pdf?t=1634810594133
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3.9 Omställningsarbete i Finland: Kajana ekonomisk 
region43 

För att fördjupa förståelsen för hur ÄRM instrumentet fungerar presenteras nedan en 
fallstudie från Kajana där ÄRM användes som instrument under perioden 2008–2011.  

Bakgrund  
Under historiens gång har skogs- och pappersindustrin utgjort industrialiseringens 
ryggrad i Finland.44 I synnerhet Kajanaland har historiskt sett varit starkt beroende av 
skogsindustrin. I Kajana fanns bland annat Kajaani OY:s pappers- och cellulosafabrik, en 
fabrik med över hundra år gamla historiska rötter i staden. Företaget grundades 1907 och 
blev en del av UPM-Kymmene Group 1996.45 2008 fattades beslut om att lägga ner 
pappersbruket i Kajana. Själva nedläggningen kom inte som en fullständig överraskning, 
eftersom bruket sedan 2006 genomgått flera åtstramnings- och effektiviseringsåtgärder. 
Den 17 december 2008 stängdes dock slutgiltigt produktionen i pappersfabriken. Som 
orsak till nedläggningen uppgavs de ökade virkes- och energipriserna samt minskad 
efterfrågan. Även långa avstånd till hamnar, vilket bidrog till höga transportkostnader, 
har nämnts.46 Nedläggningen betydde att 535 anställda sades upp.47 Detta i kombination 
med tidigare åtstramningsåtgärder innebar en förlust av cirka 2 000 arbetsplatser under 
en treårsperiod.48 Kort efter detta skedde också andra förändringar som försämrade 
sysselsättningsläget i regionen, bland annat nedläggning av Incap Oy:s elektronikfabrik, 
konkursen i möbelfabriken Suomi-Soffa och nedläggningen av Uleåborgs universitets 
lärarhögskola och ett utbildningsprogram för informationsteknik i Kajana.49 

Regeringen beslutade då att tillsätta en särskild arbetsgrupp för ”strukturella 
förändringssituationer”.50 Området gavs ÄRM-status för perioden 2008–11 med följande 
kriterier som grund för beslutet51: 

• Antalet förlorade jobb var betydande och påverkan på underleverantörskedjan var 
stor. 

• Jobbminskningen var mer än 1,5 procent av det totala antalet arbetstillfällen i 
regionen. 

• Ökningen av antalet arbetslösa var potentiellt hög om alla de uppsagda skulle förbli 
arbetslösa. 

• Regionens produktionsstruktur hade potential att förnya sig och skapa nya jobb om 
en förändring stöds. 

• Det problem som orsakades av nedläggningen var sannolikt långvarigt. 

 
43 Fallstudien har på uppdrag av Tillväxtanalys tagits fram av konsultföretaget MDI samt forskaren Siv 

Sandberg, Åbo Akademi. Tillväxtanalys har även kompletterat med egna intervjuer. 
44 Koivuniemi J, (2018), ”Tehtaiden Suomi ja deindustrialisaatio 1900–2000”. 
45 Virtanen S, (2007), Yhtiöstä yksiköksi: UPM Kajaani 100 vuotta. 
46 Intervju med Sini Paloheimo, (2022-03-21]). 
47 Paperiliitto https://www.paperiliitto.fi/media/liiton-sivut/liitto/irtisanomiset_kartta.pdf. [2021-12-29]. 
48 Yle 10.9.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10394618. [2021-12-29]. 
49 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”; Sinerma J, (2021), 

”Opettajankoulutuslaitosten lakkauttaminen ja muutosjoustavuus Kajaanissa ja Savonlinnassa”. 
50 Intervju med Anssi Paasivirta, (2021-12-07). 
51 ÄRM-statusen förlängdes senare till 2013. 

https://www.paperiliitto.fi/media/liiton-sivut/liitto/irtisanomiset_kartta.pdf
https://yle.fi/uutiset/3-10394618
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För att hantera situationen utarbetades en handlingsplan i samverkan mellan företaget 
UPM, Kajana stad samt närliggande kommuner och regionala och nationella aktörer. 
Målet med Kajanalands handlingsplan, var att utveckla och diversifiera Kajanalands 
näringslivsstruktur. Exempelvis fanns mål om att få nya företag att etablera sig i det 
gamla bruksområdet. 

Platsen 
ÄRM-insatsen riktades till den ekonomiska regionen Kajana, vilken då bestod av de fem 
kommunerna Vaala, Sotkamo, Ristijärvi, Paltamo och Kajana stad. Samtliga ligger i 
landskapet Kajanaland.52 Totalt uppgick befolkningen till 54 075 personer 2020, varav 
36 567 i Kajana stad. 

Kajana utgör centralort i landskapet Kajanaland i norra Finland. Geografiskt sett är 
landskapet det tredje största i Finland.53 Kajanaland hade 71 664 invånare 2020. Fram till 
mitten av 1980-talet ökade Kajanas invånartal. Därefter har befolkningen minskat samt 
åldrats, vilket lett till en försvagad demografisk försörjningskvot.54 

Skogsindustrin utgör en viktig del av den lokala näringslivsstrukturen. Den stod 2019 för 
6 procent av sysselsättningen i Kajanaland jämfört med 2,7 procent för riket.55 Enligt 
ANM och NTM-centralens rapporter har Kajanalands näringslivsstruktur en stark 
koppling till naturresurser.56  

Kajanaland och Kajana har genomgått många strukturomvandlingar genom åren, bland 
annat i kölvattnet av 1990-talets nationella recession, vilken påverkade arbetslösheten i 
negativ riktning. Vid utgången av det år då bruket stängde (2008) var arbetslösheten i 
Kajana ekonomiska region 15 procent. Motsvarande siffra var för riket 9,2 procent. 
Arbetslösheten har därefter gått ner i regionen och uppgick till 9,9 procent 2021, att 
jämföra med 10,5 procent för riket. 57 

Till följd av strukturomvandlingarna, den höga arbetslösheten och befolknings-
minskningen har Kajanaland en historia av att vara föremål för olika offentliga 
interventioner och experiment, vilket byggt upp både fungerande växelverkan mellan 
nationella och regionala aktörer och en rutin för regionala aktörer att formulera och 
genomföra projekt. 58 Åren 2005–09 pågick ett experiment där arbetsgivare i Kajanaland 
befriades från socialskyddsavgifter (arbetsgivaravgifter) för att underlätta ny-
anställningar.59 Under samma tid som ÄRM-processen var aktuell genomfördes till 
exempel ett experiment i Paltamo kommun där syftet var att skapa arbetstillfällen för 
samtliga arbetssökande i kommunen. Projektet finansierades och följdes upp nationellt, 

 
52 Vaala kommun ingår sedan 2016 i Norra Österbottenregionen ((Pohjois-Pohjanmaa) varför kommunen 

numera inte ingår i Kajana ekonomisk region. En ekonomisk region består av kommuner som bildar en 
funktionell helhet. Kriterier som då beaktas är interkommunalt samarbete, trafikförbindelser, pendling och 
kundströmmar m.m. 

53 Maanmittauslaitos [finska Lantmäteriet] ”Finlands areal kommunvis 1 januari 2020.” 
54 Nieminen J, (2017), ”Alueelliset kehitysnäkymät”. 
55 Kainuunliitto.fi [Kommunförbundet Finland]. 
56 Nieminen J, (2017), ”Alueelliset kehitysnäkymät”. 
57 Statistics Finland, Labor market. Employment service statistics. 
58 Regeringens proposition (198/2002) till riksdagen med förslag till lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland. 
59 Lag 1094/2004 om befrielse från arbetsgivares socialskyddsavgift i landskapet Kajanaland 2005–2009. 
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men genomfördes i samverkan mellan en stor mängd aktörer från kommuner, statliga 
myndigheter, företag och civilsamhälles-organisationer.60 

För fallbeskrivningen är det särskilt relevant att veta att det under åren 2004–12 
genomfördes ett omfattande förvaltningsförsök i Kajanaland med stöd av en särskild 
försökslagstiftning.61 Idén med försöket var att samla ansvaret för regional välfärds- och 
utvecklingspolitik hos en enda aktör, landskapet, som leddes av ett direktvalt full-
mäktige. Som ett led i försöket överfördes huvudmannaskapet för socialvård, hälsovård 
och gymnasieutbildning från kommunerna till landskapet.  

Vid den aktuella tidpunkten hade Finland ingen folkvald regional nivå, vilket innebar att 
experimentet i Kajanaland var ovanligt långtgående. Det var också avvikande från 
normal reform- och experimentpraxis i Finland att i stor skala och genom lagstiftning 
överföra uppgifterna från kommunerna till en regional nivå. 

Inom den regionala utvecklingspolitiken ville man utvärdera i vilken grad samhälls-
utvecklingen gynnas av att samordna det splittrade finansierings- och genomförande-
ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken.62 Idén var att öka det regionala 
inflytandet över de medel olika ministerier beviljar för regionala utvecklingsprojekt och 
att minska de problem man uppfattade att den starkt sektoriserade strukturen för för-
valtning av utvecklingsmedel orsakade.63 I statsbudgeten samordnades merparten av 
strukturfondsmedel och nationella utvecklingspengar riktade till Kajanaland under en 
speciell budgetpost, ”Kajanalands utvecklingspengar”.64 Landskapsfullmäktige fattade 
beslut om fördelningen av utvecklingspengarna till de statliga myndigheterna i regionen 
inom ramen för de kriterier som bestäms i lagstiftningen. I praktiken innebar det att 
landskapsförbundet fördelade strukturfondsmedel och nationella medel vidare för 
användning av till exempel NTM-centralen. Landskapsstyrelsen fungerade som 
landskapets samarbetsgrupp i enlighet med lagstiftningen om strukturfonder och 
regional utveckling. När landskapsstyrelsen fattade beslut i regionutvecklingsfrågor 
kompletterades sammansättningen med representanter för de behöriga statliga 
regionutvecklingsmyndigheterna, från 2010 NTM-centralen.65 

Försökslagstiftningen och ordningen med Kajanalands utvecklingspengar var i kraft när 
ÄRM-processen efter nedläggningen av UPM:s pappersfabrik inleddes hösten 2008. 
Strukturen för den statliga finansieringen av omställningsprojekten avvek därför på vissa 
punkter från andra ÄRM-områden, eftersom en betydande del av den statliga finansier-
ingen av insatser för strukturomvandling kanaliserades via den särskilda budget-
posten.66 Även om utvärderingar visar att många av förväntningarna på den regional-
politiska delen av Kajanalandsförsöket inte infriades som man tänkt sig, uppfattades 
ordningen med en samordnad budgetpost för alla regionutvecklingsmedel som lyckad, 

 
60 Kokko R-L, Nenonen T, Martelin T, Koskinen S, (2013), ”Työllisyys, terveys ja hyvinvointi - Paltamon 

työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009–2013”. 
61 Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (tidsbunden) 9.5.2003/343. 
62 Regeringens proposition RP 198/2002 till riksdagen med förslag till lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland. 
63 Ibid. 
64 Se till exempel Statsbudgeten 2009: Kajanalands utvecklingspengar (moment 32.50.63). 
65 Se kap 1–3 i Lag om ett förvaltningsförsök i Kajanaland (tidsbunden) 9.5.2003/343. 
66 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”.  
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eftersom den ökade flexibiliteten och minskade byråkratin. 67 I synnerhet i samband med 
ÄRM-processen var det en styrka att regionen själv relativt fritt allokera resurser till 
företagsinvesteringar, omskolning av personal, kommunala investeringar eller väg-
byggen inom ramen för de beviljade medlen.68 

När Kajanaregionen fick status som ÄRM-region såg den statliga regionalförvaltningen 
annorlunda ut än den gör idag. De nuvarande NTM-centralerna bildades 2010 genom en 
sammanslagning av de dåvarande TE-centralerna (arbetskrafts- och näringscentralerna), 
vägdistrikten, skogscentralerna och miljöcentralerna.69 

Medel  
Omställningsprocessen finansierades med medel från flera olika offentliga finansierings-
källor. Kajanaland hade sammanlagt cirka 22 miljoner euro (motsvarande 230 miljoner 
kronor)70 från regionala och nationella källor för att hantera den plötsliga 
omstrukturering som uppstod till följd av nedläggningen av UPM:s pappersbruk.71. I 
statsbudgeten kanaliserades medlen genom budgetposten Kajanalands 
utvecklingspengar. Enligt NTM-centralen i Kajanaland allokerades ungefär 10 miljoner 
euro (106 miljoner kronor) till arbetskraftspolitiska åtgärder, medan knappt 12 miljoner 
euro (knappt 130 miljoner kronor) utgjordes av olika stödformer riktade till företag se 
Tabell 1. Utöver de ovannämnda resurserna beviljade det dåvarande statliga 
vägdistriktet år 2008 ett extra anslag om 2 miljoner euro (21 miljoner kronor) för 
vägbyggen i regionen.72  

De statliga stöden till projekt i Kajanaregionen hör till de högsta bland de struktur-
omvandlingsområden som var aktuella under perioden 2007–13 och är betydande också i 
förhållande till senare projektfinansiering inom ramen för ÄRM. 73 Till exempel i 
Uleåborgsregionen, som var ÄRM-region till följd av omfattande omstruktureringar 
inom IT-sektorn 2012–15, var den totala statliga finansieringen för omställnings-
åtgärderna cirka 30 miljoner euro (320 miljoner kronor), trots att antalet arbetsplatser som 
berördes var flera gånger större än i Kajana 2008.74 

  

 
67 Haveri A, Airaksinen J & Jäntti A, (2015), “The Kainuu Regional Experiment: Deliberate and unintended 

effects of scaling local government tasks to the regional level”.  
68 Valtiovarainministeriö [Finansministeriet], (2013), ”Kainuun hallintokokeilun päättyminen – 

seurantasihteeristön loppuraportti”.  
69 Lag 903/2009 om införande av lagstiftningen om statens regionförvaltningsreform. 
70 Växelkurs beräknad 2022-03-11. 
71 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”. 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Pohjois-Pohjanmaan liitto [Föreningen norra Österbotten], (2016), ”Oulun äkillisen rakennemuutoksen 

toimenpiteiden loppuraportti vuosina 2012–2015”.  
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Tabell 1 Direkt offentlig finansiering av strukturomvandlingsåtgärder i Kajanaland under åren 2008–2011. 

Typ av åtgärd Beviljad sammanlagd 
regional och statlig 
finansiering under åren 
2007–2011 (euro) 

Företagsstöd 11 700 000 

Arbetsmarknadspolitiska 
stödåtgärder 

10 100 000 

S:a regional och nationell 
finansiering 

21 800 000 

Extra anslag för 
väginvesteringar 

 2 000 000 

S:a direkt finansiering 
omställningsåtgärder 

23 800 000 

Källa: Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”, s. 23. 

Vid sidan av de direkta statsstöden kunde Kajanaland dra nytta av företagslån och 
lånegarantier från de statsägda finansieringsinstituten Finnvera och Tesi (Suomen 
Teollisuussijoitus Oy). Totalt beviljade Finnvera och Tesi knappt 181 miljoner euro (1,93 
miljarder kronor) i lån och lånegarantier till investeringar i Kajanaland, vilket är ungefär 
35 procent av den totala finansiering de två instituten riktade till projekt i de totalt 27 
regioner som var föremål för ÄRM-mekanismen under åren 2007–11.75 

UPM finansierade omställningen bland annat genom att reservera sammanlagt 2,5 
miljoner euro (26 miljoner kronor) för omskolningsbidrag och nyföretagarstöd till de 
uppsagda vid pappersfabrikerna i Kajana och Valkeakoski. Dessutom bidrog UPM 
finansiellt med 200 000 euro (2,1 miljoner kronor) till sysselsättningsprojekt i samverkan 
med NTM-centralen i Kajanaland och genomförde stora investeringar i företagsparken 
Renfors strand, som grundades på det nya fabriksområdet.76 UPM satsade betydligt mer 
egna resurser för att mildra den negativa påverkan av nedläggningen än vad företag 
normalt tenderar att göra i sådana situationer. De skäl som angavs av företaget var 
framför allt minimeringen av den negativa påverkan på och de ekonomiska förlusterna 
för invånarna i Kajana på grund av omstruktureringen. Även bevarandet av företagets 
image angavs som skäl.77 

Förankring  
Vid tidpunkten för nedläggningen av UPM:s pappersfabrik i Kajana hösten 2008 var 
omstruktureringen av pappersindustrin ett utbrett fenomen i hela landet och hanteringen 
av omstruktureringsprocesserna var i större utsträckning nationellt styrd och samordnad 
än fallet är i dag.78 Det betyder att en del av de åtgärder och handlingsmodeller som 

 
75 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”. 
76 UPM, (2008), ”UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman Kajaanissa ja Valkeakoskella” [Pressmeddelande 

2008-11-06]. 
77 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 

tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 
78 Reini K, Törmä H & Mäkinen J, (2010), ”Massa- ja paperiteollisuuden supistumisen ja tulevaisuuden kuvien 

aluetaloudelliset vaikutukset”. 
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genomfördes lokalt delvis kunde legitimeras med överenskommelser som skett på 
nationell nivå. 

Regeringen hade utsett en särskild arbetsgrupp med syfte att föreslå åtgärder för 
strukturomvandlingsområdena. Till arbetsgruppens uppdrag hörde bland annat att föra 
dialog med arbetstagarorganisationerna. I beslutet om att utse Kajana och Imatra till 
ÄRM-områden i september 2008 betonar regeringen företagens ansvar för omställnings-
processerna, både när det gäller att hantera omplaceringen av uppsagda arbetstagare och 
att ta ansvar för aktiveringsåtgärder och riskinvesteringar på det regionala planet.79 

På det lokala planet kom nedläggningen av pappersfabriken inte som någon över-
raskning, utan var ett scenario som Kajana stad och andra aktörer i regionen förberett sig 
på redan under några års tid.80 Kajana stad hade sedan 2005 tagit med fabriksned-
läggningen som en tänkbar risk i ekonomiplanen för de kommande tre åren och hade 
förberett ett utkast till handlingsplan med utgångspunkt i erfarenheterna av hanteringen 
av fabriksnedläggningar i Voikkaa och Joensuu. När nedläggningen var ett faktum 
hösten 2008 kom samarbetet för att minimera skadeverkningarna i gång snabbt och 
effektivt. 

Som vi tidigare sett i kapitel 3.1 består ÄRM-instrumentet av två huvudkomponenter. 
Dels åtgärder riktade mot företagsstöd och regional utveckling, dels åtgärder som riktas 
till anställda som blivit uppsagda. 

När det gäller företagsstöd och regional utveckling utnämndes den regionala struktur-
omvandlingsgruppen bara två dagar efter att beskedet om fabriksnedläggningen 
offentliggjorts.81 Kajanalands NTM-central, det kommunägda utvecklingsbolaget 
Kainuun Etu Oy och de lokala företagen utarbetade snabbt en plan för företagsutveckling 
och investeringar. Till arbetet hörde bland annat att sondera utsikterna för produkt-
utveckling och nya marknader för de företag som fungerat som underleverantörer till 
pappersfabriken. Totalt förberedde företagen investeringsplaner och utvecklingsprojekt 
värda 300 miljoner euro (3,19 miljarder kronor).82 

När det gäller åtgärder riktade till anställda som förlorade jobben hade UPM förberett ett 
program för eftervård som snabbt kunde sättas i verket efter nedläggningsbeskedet. 
Ambitionsnivån i programmet gick långt utöver de lagstadgade minimikraven vid 
massuppsägningar. Utöver arbetskraftsmyndigheterna och UPM:s ledning nationellt, 
involverade eftervårdsprogrammet en krisgrupp bestående av fackföreningar, företags-
hälsovården, den kommunala hälsovården och den lokala evangelisk-lutherska 
församlingen.83 

Sammantaget kan den lokala processen beskrivas som proaktiv, snabb och 
handlingsinriktad med syfte att identifiera nya vägar för näringarna i regionerna och att 

 
79 Valtioneuvosto [Statsrådet], (2008), ”Hallitus lupaa Imatran ja Kajaanin seutukunnille nopeasti reagoivia 

toimia”. Pressmeddelande, 2008-09-10. 
80 Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. 
81 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 

tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 
82 Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. 
83 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 

tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”.  
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identifiera företag som är villiga att investera. Förankringen av åtgärderna hos aktörerna 
i regionen var i praktiken igångsatt redan innan beskedet om fabriksnedläggningen var 
ett faktum, vilket innebar att omställningsprocessen snabbt kunde gå in i en operativ 
fas.84 

Organisation och aktörer  
Hanteringen av den situation som uppstod efter pappersfabrikens nedläggning skedde 
inom ramen för två olika aktörsuppsättningar: en som ansvarade för direkta åtgärder till 
de personer som berördes av uppsägningarna och en som ansvarade för att identifiera 
och genomföra projekt för att skapa nya företag och arbetstillfällen.85 Samma tillväga-
gångssätt har tillämpats i andra strukturomvandlingsregioner, till exempel i den process 
som inleddes efter nedläggningen av Stora Ensos fabrik i Kemi 2021.86 

De omedelbara åtgärderna riktade mot de personer som förlorat sina jobb till följd av 
nedläggningen koordinerades av UPM:s lokala och nationella ledning i samverkan med 
de lokala arbetskraftsmyndigheterna (Länsi-Kainuu TE-byrå). I arbetet hade man stöd av 
den krisgrupp som nämndes ovan. Ett centralt instrument för omställningsarbetet var 
UPM:s program Työstä työhön (”Från arbete till arbete”).87 

I det långsiktiga arbetet med att identifiera och genomföra projekt för att stärka 
näringslivet i regionen och skapa nya var de centrala aktörerna Kajana stad, Kajanalands 
landskapsförbund, den statliga NTM-centralen samt UPM. Samordningen av åtgärderna 
skedde inom ramen för Kajanalands strukturomvandlingsgrupp som tillsattes av 
landskapsförbundet. Landskapsförbundets roll var central i processen på grund av 
Kajanalands status som försöksregion. Som vi tidigare sett i kap 3.4 är det NTM-centralen 
som idag har den koordinerande rollen i ÄRM-processerna då de har ansvar för att 
tillsätta den regionala aktörsgruppen. Kajanalands strukturomvandlingsgrupp bestod av 
representanter för UPM, kommun- och regionförvaltningen (Kajana stad och Kajanalands 
förbund), statens regionala och lokala förvaltning (NTM-centralen och TE-byrån), det 
kommunägda utvecklingsbolaget Kainuun Etu Oy, företagarföreningen Kainuun yrittäjät 
och det statsägda finansieringsinstitutet Finnvera.88 

Medlemmarna i gruppen hade olika roller och resurser i strukturomvandlingsarbetet. 
Medan kommunen, landskapet och NTM-centralen hade en mer strategisk och över-
gripande roll för planering och finansiering av utvecklingsprojekt, spelade det kom-
munala utvecklingsbolaget Kainuun Etu Oy, en avgörande roll för genomförandet, 
eftersom det hade direkt kontakt med företagen i regionen och kunde bidra till att 
formulera genomförbara utvecklings- och investeringsprojekt.  

 
84 Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. 
85 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 

tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 
86 Kemin kaupunki, Keminmaan kunta, Simon kunta (2021), ”Kemin äkillisen rakennemuutoksen 

toimintasuunnitelma – case Veitsiluoto”. 
87 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 

tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 
88 Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. Se också Rotko T et al., 

(2010), Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien tukitoimien terveys- ja 
hyvinvointivaikutusten arviointi.  
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De kommunala utvecklingsbolagens roll i ÄRM-processerna har varierat regionalt och 
över tid. Utöver Kainuun Etu lyfts Josek i Joensuu och Cursor i Kotka-Fredrikshamn upp 
som exempel på utvecklingsbolag som haft en viktig roll i genomförandet av omställ-
ningsprocesserna. Enligt ANM:s bedömning var ÄRM-processerna mindre framgångs-
rika i regioner som saknade utvecklingsbolag.89 Sedan ungefär 2015 befinner sig de 
kommunala utvecklingsbolagen emellertid i kraftig omvandling. Kainuun Etu gick 
exempelvis i konkurs 2021. Verksamheten övertogs av kommunerna och den regionala 
yrkeshögskolan.90 

Konkreta åtgärder  
De konkreta åtgärderna inom ramen för ÄRM-programmet i Kajanaregionen kan grovt 
indelas i fyra kategorier:  

• Åtgärder som riktades mot de uppsagda från pappersfabriken  
• Etablering av ny företagsverksamhet på UPM:s fabriksområde  
• Utvecklings- och investeringsstöd till företag i Kajanaland 
• Arbetsmarknadspolitiska investeringar i byggande och infrastruktur. 
 
Ett gemensamt mål för alla åtgärder var att åstadkomma en breddning och diversifiering 
av näringslivet i regionen.91 

I åtgärdspaketet riktat till personer som förlorat jobbet vid fabriksnedläggningen tog 
UPM en aktiv roll. I samband med nedläggningen lanserade och finansierade UPM, som 
tidigare nämnts, programmet Työstä työhön, där företaget stöttade, assisterade och 
underlättade anställning, utbildning eller omplacering av dem som förlorat sina jobb. 
UPM reserverade bland annat egna medel för omskolning och betalade en startpeng till 
tidigare anställda som grundade egna företag. Äldre arbetstagare gavs en möjlighet att 
arbeta kvar med uppgifter i anslutning till stängningen av fabriken fram till sin 
pensionering.92 

UPM:s insatser var betydande också när det gäller att skapa förutsättningar för 
ersättningsjobb. Företaget bidrog till att renovera utrymmen och anlägga en företagspark, 
Renfors Strand, vid stranden av det gamla bruket.93 UPM:s aktiva roll i att bygga upp 
företagsområdet har setts som ett föredöme i andra regioner i motsvarande situation, och 
modellen förekommer exempelvis regelmässigt i ansökningar om statligt stöd för 
omställningsarbete. Under de senaste åren har storföretagen emellertid varit mer 

 
89 Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. 
90 Kommunala utvecklingsbolag blev vanliga efter Finlands EU-medlemskap 1995, men många av dem har 

omvandlats eller lagts ner under det senaste decenniet, se Andersson M, (2015), ”Kehittämisyhtiö – toimiva 
innovaatio Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan edistämisessä”.  

91 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”; Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset 
rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. 

92 UPM, (2008), ”UPM käynnistää Työstä työhön -ohjelman Kajaanissa ja Valkeakoskella” [Pressmeddelande 
2008-11-06]. Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen 
liittyvien tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 

93 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 
tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 
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restriktiva till stora kompenserande satsningar på nedläggningsorter, vilket skapat 
besvikelse bland annat i Jämsä, där UPM lade ner pappersfabriken i Kaipola år 2020.94 

Statliga och regionala medel för företagsutveckling användes för att hjälpa nya företag att 
etablera sig i företagsparken Renfors strand. Målsättningen var att skapa lika många nya 
arbetsplatser (535) som antalet uppsagda från pappersbruket. Målet nåddes i slutet av år 
2012, när cirka 30 företag etablerat sig i företagsparken.95 År 2022 är både företag med 
kopplingar till skogsindustrin – till exempel en såg och en fabrik som tillverkar bio-
bränslen – och företag inom IKT- och tjänstesektorn (exempelvis flera callcenter) verk-
samma på det tidigare fabriksområdet.96 Bland de företag som etablerade sig i Kajana 
med stöd av ÄRM-finansieringen är dagligvarukedjan S-gruppens servicecenter för 
ekonomi- och personalförvaltning störst med ungefär 200 arbetsplatser. Senare eta-
blerades också CSC Information Technology Centre Ltd, som förvaltas av Utbildnings- 
och kulturministeriet, och tillhandahåller IT-stöd till universitet, forskningsinstitut och 
företag.97 

Tabell 2 nedan innehåller en förteckning över företag som inledde eller utvidgade sin 
verksamhet med stöd av finansiering från ÄRM-medel. Utöver till de IKT- och 
tjänsteföretag som etablerade sig på UPM:s gamla fabriksområde riktades även 
betydande offentliga medel, både direkta stöd och företagslån, till gruvföretaget 
Talvivaara i Sotkamo.98 Det fanns stora förhoppningar att gruvindustrin skulle ersätta 
skogsindustrin som den bärande näringen i regionen. Gruvnäringen har alltid varit viktig 
i Kajanaland, och tanken var att Talvivaaraprojektet skulle stärka näringen ytterligare. 
Till följd av miljöproblem som gruvdriften orsakade begärdes emellertid gruvbolaget i 
konkurs 2015, vilket ledde till att Kajanaland på nytt ansökte om och beviljades ÄRM-
status. 99 Trots bakslaget med Talvivaara hör gruvnäringen ändå till de näringsgrenar 
som expanderat mest i Kajanaland. På 2020-talet står den för 20 procent av regionens 
BRP.100 

  

 
94 Yle, 2020-10-22. 
95 Mella I, (2013), ”Alueiden äkilliset rakennemuutokset haastavat kehittämispolitiikan”. 
96 UPM Kiinteistöt, (2022), ”Yritysalueet. Renforsin ranta. Alueella toimivia yrityksiä”. [2022-03-05]. 
97 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”.  
98 Ibid. 
99 Nieminen J, (2015), ”Alueelliset kehitysnäkymät 2015”. Kainuun liitto [finska Kommunförbundet], (2015), 

”Kainuun ÄRM-kasvusuunnitelman tiivistelmä 10.4.2015”. 
100 BRP = Brutto regionalprodukt. Se, Donner-Amnell J, (2020), ”Elinvoimaista ja kestävää kehitystä 

kasvuseutujen ulkopuolella?”.  
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Tabell 2 Företag i Kajanaland som startade eller utvidgade sin verksamhet med hjälp av ÄRM-finansiering åren 
2008–2011 

Företag Storleksklass Bransch Antal nya 
arbetsplatser 

Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö Oyj 

Stort Gruvindustri 580 

Dagligvarukedjan S-
gruppens servicecenter 
Palveluässä  

Stort Ekonomi- och 
personalförvaltnings-
tjänster 

200 

Herman IT Medelstort IKT 2 

Kainuun 
raskaskonehuolto 

Litet Reparation av maskiner 4 

Ymon Tietokeskus Litet IKT 10 

Sotkamon 
erikoispuhdistus OY 

Litet Specialiserad 
byggnadsverksamhet 

10 

Katera Steel Oy Litet Metallhantering 6 

Kajapro Oy Litet Programvara, 
konsulttjänster 

12 

Huippupaikat Oy Medelstort Nöjen och rekreation 10 

Clean and safe 
Lappalainen Oy 

Litet Städning 8 

Empower Oy Stort Specialiserad 
byggnadsverksamhet 

20 

Källa: Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”, s. 48. 

I tillägg till stöden för nyetablering och utveckling av företag genomfördes också 
arbetsmarknadspolitiska investeringar som en del av genomförandet av ÄRM-
programmet. Investeringsprojekten innehöll bland annat en utvidgning av yrkes-
högskolans campusområde och större infrastruktursatsningar i Kajana stad.101 

Resultat och erfarenheter 
Hanteringen av strukturomvandlingsprocesserna i Kajanaland lyfts i många studier fram 
som ett lyckat exempel. Det gäller dels för tillämpningen av ÄRM-instrumentet102, dels 
som ett exempel på hur en perifer region kan hantera och anpassa sig till förändrade 
förhållanden.103 

Genomförandet av ÄRM-processen efter fabriksnedläggningen präglades av proaktivitet, 
snabbhet och konkretion. Det faktum att både Kajana stad och UPM i förväg förberett sig 
på riskscenariot gjorde att den operativa verksamheten för att skapa nya arbetstillfällen 
snabbt tog fart. I ANM:s policy för strukturomvandlingsregioner betonas idag vikten av 

 
101 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”. 
102 Mäkitalo J & Paasivirta A, (2011), ”Äkillisten rakennemuutosten hoitomallin kehittyminen työ- ja 

elinkeinoministeriössä”. Se också Hokkanen P, Anttonen L & Mattila T, (2015), ”Reagoinnista muutoksen 
ennakointiin”. 

103 Donner-Amnell J, (2020), ”Elinvoimaista ja kestävää kehitystä kasvuseutujen ulkopuolella?” Häyrynen S, 
Semi J, (2019), “Revitalizing the Successful Past in the North: Narratives of Change in the Peripheral Post-
Industrial City of Kajaani”. 
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att prognosticera utvecklingen och förbereda sig för förändringar.104 Den tudelade 
modellen med snabba åtgärder med syfte att mildra verkningarna för dem som drabbats 
av uppsägning har använts med framgång också i andra strukturomvandlingsregioner.  

Det finns emellertid omständigheter där fallet Kajanaland är unikt. UPM:s satsning både 
när det gäller åtgärder till de krisdrabbade och skapandet av förutsättningar för ny 
företagsverksamhet var ovanligt stor och har inte upprepats i lika stor omfattning i andra 
regioner.105 De direkta statliga stöden och lånefullmakterna till projekt i Kajanaregionen 
var dessutom större än i de flesta motsvarande projekt.106 Till det här kommer det faktum 
att Kajanaland när ÄRM-processen inleddes var försöksregion med tillgång till flexiblare 
användning av statliga stöd för regionutveckling än övriga landskap.107 

Som det framgår av beskrivningen ovan lyckades UPM i samverkan med de regionala 
aktörerna snabbt åstadkomma ersättande företagsverksamhet på det gamla fabriks-
området. Inom tre år efter nedläggningen hade man nått målet att etablera lika många 
nya arbetsplatser som de arbetstillfällen som försvann från fabriken. Historien är 
emellertid också en illustration av att arbetslösa och arbetsplatser inte alltid möts. 

Ett år efter stängningen av UPM:s pappersbruk i Kajana, var cirka 15 procent av de 
uppsagda fortfarande arbetslösa. 51 procent var återanställda i UPM:s andra verk-
samheter eller hade hittat andra anställningar. 4 procent av de uppsagda hade blivit egna 
företagare.108 Andra deltog i förberedande yrkesutbildningar och några ansökte om 
förtidspension. En stor framgång har varit att fylla det tidigare fabriksområdet med nya 
företag och nya typer av know-how. Det mest utmanande har varit anställningen av 
äldre arbetslösa personer som saknar relevant utbildning.109 

Trots att arbetslösheten sjunkit kraftigt i Kajanaland är den strukturella arbetslösheten 
fortfarande hög. Samtidigt har det ända sedan 2014 rått stor brist på kvalificerad 
arbetskraft inom vissa nyckelbranscher.110  

Nedläggningen av UPM:s pappersfabrik kan ses som ett slags startpunkt för en 
betydande omvandling och diversifiering av näringslivet i regionen, samtidigt som 
händelserna under de dryga tio senaste åren visar att behovet av att hantera 
omställningsbehov är konstant. Industrinedläggningar, problemen med gruvan i 
Talvivaara och nedläggningen av Uleåborgs universitets lärarhögskola har tvingat fram 
ytterligare snabba beslut om nyorientering av de regionala aktörerna.111 Bortfallet av 
utbildnings- och arbetsplatser på universitetsnivå (lärarhögskolan) har ersatts av nya 

 
104 Hokkanen P, Anttonen L & Mattila T, (2015), ”Reagoinnista muutoksen ennakointiin”. 
105 Yle 2020-10-22.  
106 Felin L & Mella I, (2013), ”Äkillisen rakennemuutoksen alueet 2007–2013”.  
107 Valtiovarainministeriö [Finansministeriet], (2013), ”Kainuun hallintokokeilun päättyminen – 

seurantasihteeristön loppuraportti”. 
108 Rotko T et al., (2010), ”Paperitehtaan varjossa - Kajaanin paperitehtaan lakkauttamisen ja siihen liittyvien 

tukitoimien terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi”. 
109 Ibid. 
110 Nieminen J & Repo J, (2022), ”Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2021”; Kainuun liitto, (2019), ”Kainuun 

siltasopimus 2019–2020”. 
111 Donner-Amnell J, (2020), ”Elinvoimaista ja kestävää kehitystä kasvuseutujen ulkopuolella?”  
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utbildnings-program på yrkeshögskolan, till exempel inom data-analys, och med 
arbetsplatser inom kunskapsintensiva branscher som IT- och spelindustrin.112 

En viktig utvecklingsfas i diversifieringen av näringslivet i Kajanaland inföll åren 2014–
15, samtidigt som Kajaland för andra gången var föremål för ÄRM-insatser efter 
nedläggningen av gruvan i Talvivaara. I det åtgärdsprogram som antogs på regional 
nivå, – ”Åtgärdsprogrammet för bekämpande av tillbakagången” – identifierades 
besöksnäringen, teknologiindustrin, bioekonomin och hållbar gruvdrift som särskilda 
insatsområden för att stärka näringslivet.113 Ambitionen var att skapa ett mångsidigare 
och mer kunskapsintensivt näringsliv.114 

År 2019 ingick Kajanalandsregionen och staten ett så kallat broavtal för regioner med 
positiv strukturomvandling. Positiv strukturomvandling innebär en situation när 
tillväxten inom det regionala näringslivet är snabb och sprider sig till flera sektorer på ett 
sätt som gör att det kan uppstå problem med att få kunnig arbetskraft. Broavtals-
mekanismen innehåller i första hand åtgärder för att förbättra tillgången till arbetskraft115. 
I broavtalet för Kajanaland identifieras bland annat gruvindustrin, verkstadsindustrin (i 
synnerhet Transtechs tillverkning av tåg- och spårvagnar), IKT-sektorn, 
skogsbioindustrin, besöksnäringen och vården som kritiska branscher där det råder brist 
på kunnig arbetskraft.116 

Befolkningsutvecklingen i Kajanaland har däremot inte utvecklats i önskad riktning, utan 
invånarantalet har fortsatt minska.117 Mellan åren 2010 och 2020 minskade antalet 
invånare i Kajanaland från 78 703 till 71 664, en minskning med 10 procent.118 Ett särskilt 
bekymmer är att könsfördelningen i många åldersgrupper är mycket skev, med ett stort 
överskott av män. Kajanalands förbund inledde 2019/20 ett pilotprojekt, 
”Kvinnoperspektiv på Kajanaland”, för att utreda vilka faktorer som skulle få kvinnor att 
flytta till och stanna i regionen.119 

Trots att utmaningar kvarstår har samarbetsandan mellan aktörerna i regionen varit 
positiv sedan 2010-talet.120 Forskare konstaterar att det håller på att växa fram en ny 
berättelse om Kajana, där rötterna i skogsindustrin och fabriksnedläggningen spelar en 
viktig roll, men där den kunskapsbaserade ekonomin stiger fram som något invånarna är 
stolta över idag.121 

 
112 Ibid.  
113Kainuun liitto, (2014), Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma TOPSU "Taantuman 

kampittamisen TOPSU 2015-2016".  
114 Donner-Amnell J, (2020), ”Elinvoimaista ja kestävää kehitystä kasvuseutujen ulkopuolella?”  
115 Mayer M, Valtakari M, Antikainen J, Ranta T, Haanpää S & Nyman J, (2020), ”Siltasopimusten 

toimintamallin arviointi”. 
116 Kainuun liitto, (2019): ”Kainuun siltasopimus 2019–2020”. 
117 Donner-Amnell J, (2020), ”Elinvoimaista ja kestävää kehitystä kasvuseutujen ulkopuolella?”.  
118 Kainuun liitto, (2022), ”Tunnuslukuja Kainuun väestöstä 2010–2010”. 
119 Kainuun liitto, (2020), ”Naisnäkökulmaa Kainuuseen. Pilottiprojektin”. 
120 Donner-Amnell J, (2020), ”Elinvoimaista ja kestävää kehitystä kasvuseutujen ulkopuolella?”. 
121 Häyrynen S & Semi J, (2019), “Revitalizing the Successful Past in the North: Narratives of Change in the 

Peripheral Post-Industrial City of Kajaani”. 
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4. ERM 
4.1 Bakgrund  
ERM (förutsedd strukturomvandling) ingick som en del i AIKO som var ett program som 
lanserades av den finska regeringen 2016 för att stödja regionala affärsstrukturer. AIKO 
omfattade: 1) åtgärder vid förutsedd strukturomvandling (ERM), 2) tillväxtavtal med 
utvalda städer och 3) inrättandet av nationellt viktiga tillväxtzoner. De två sistnämnda 
åtgärderna var inte direkta insatser för strukturomvandling varför vi i denna 
underlagsrapport redogör för beslut om ERM-åtgärder, som pågick fram till 2019. 

Statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram122 var det första så kallade strategiska 
regeringsprogrammet som utöver mål för mandatperiodens fyra år också inkluderade 
mål för de därpå kommande tio åren.123 AIKO ingick i regeringsprogrammet 
Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla 
[sv. ung. Stärkt konkurrenskraft genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och 
företag]. I regeringens regionala utvecklingsbeslut för 2016–2019 fattades beslut om 
regionalpolitiska riktlinjer och utvecklingsprioriteringar som skulle följas under 
regeringens mandatperiod.124 Den första av prioriteringarna i det regionala 
utvecklingsbeslutet, Tillväxt genom förnyelse, fick stor bäring på AIKO-finansieringen av 
ERM-åtgärder.  

Insatserna genom ERM syftade till att skapa förutsättningar för regioner att bli mer 
resilienta. Insatserna kunde bland annat handla om att analysera sin ekonomiska struktur 
ur ett strukturomvandlingsperspektiv. Men även insatser som syftade till förberedelser 
för kommande förändringar och projekt för att stärka samarbetet mellan olika aktörer 
inom regionerna. Som ett exempel användes ERM-åtgärder för att finansiera projekt med 
mål om att öka smart specialisering baserad på regionala styrkor. Tanken var att 
områden som är specialiserade på att utnyttja forskning och annan expertis utifrån sina 
egna styrkor skulle kunna anpassa sig till förändringar, vilket skulle bidra till en positiv 
utveckling av regionen. Det var också viktigt att nya områden för hållbar tillväxt hittades 
utöver de som tidigare hade identifierats. Att främja smart specialisering i regionerna och 
den förutsedda strukturella förändringen genom AIKO-finansiering för ERM var ett sätt 
att uppnå målet om ett ökat smart specialiseringsarbete baserat på regionala styrkor. 

En utmaning med AIKO-åtgärden har angetts vara att de beviljade beloppen varit små 
och att finansieringen därför närmast fungerat som en kompletterande finansieringsform. 
Eftersom AIKO-finansieringen var ett nytt finansieringsinstrument, har en del av dem 
som genomfört projekt inte varit medvetna om vilka projekt som det var önskvärt att 
genomföra med AIKO-finansiering. 

 
122 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015.  
123 Statsrådets kansli, (2018), ”Strateginen hallitusohjelma on osoittautunut toimivaksi”. 
124 Arbets-och näringsministeriet, (2016), ”Aluekehittämispäätös 2016–2019”. 
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4.2 Mål 
Målet med ERM-insatserna var att påskynda regionernas strukturomvandling genom att 
få regionerna att genomföra snabba och experimentella åtgärder i syfte att stärka 
regionernas resiliens och förmåga att anpassa sig till förändringar i näringsstrukturen.125 

De nationella riktlinjerna för ERM-åtgärderna var relativt generella i sin utformning. 
Regionerna gavs stort manöverutrymme att kunna använda olika finansieringskällor 
utifrån regionalspecifika behov. 

4.3 Kriterier för att erhålla ERM-finansiering 
Regeringen fattade beslut om ERM-finansiering utifrån landskapsförbundens 
ansökningar om finansiering som grundade sig på de regionala beredskapsplanerna, 
vilka ingick som en del i genomförandeplanerna för regionprogrammen. Samtliga 18 
landskapsförbund beviljades ERM-finansiering. 

Arbets- och näringsministeriet utvärderade Beredskapsplanerna utifrån en skala mellan 
0–5 i fråga om vissa aspekter av varje kriterium.126 

Utvärdering av planen (=70 %): 

• Hur den förutsedda strukturomvandlingen är avsedd att fungera 38 %  
• Nätverk och inklusion 16 %  
• Resultat och mål 16 %  

Dessutom användes två bakgrundsvariabler (=30 %): 

• Folkmängd 5 % 
• Arbetslöshetsgrad 25 %  

Ministeriet definierade sedan de utvärderingskriterier för projekt för förutsedd 
strukturomvandling som landskapsförbunden skulle tillämpa i valet av projekt. Dessa 
kriterier var att projektet skulle:127 

• aktivt främja en förändring av näringsstrukturen och stärka återhämtningsförmågan 
vid förändringar (resiliens) 

• påskynda igångsättandet av betydande utvecklingsinitiativ eller experiment 
• stärka tillväxt, sysselsättning och internationalisering 

I tillägg definierade varje landskapsförbund sina egna utvärderingskriterier i linje med 
regionernas egna planer för att kunna bedöma projektansökningarna. Dessa kriterier 
användes för bedömning av projektansökningarna. 

4.4 Medel 
Staten anslog sammanlagt 33,3 miljoner euro för AIKO-finansiering åren 2016–2019, 
varav 15 miljoner euro utgjorde ERM-finansiering. Den ursprungliga insatstiden var till 
utgången av 2018 men tiden förlängdes till utgången av 2019 för finansieringsbeslut, till 

 
125 Arbets-och näringsministeriet, (2016), ”Yritys- ja alueosasto”. Muistio 9.6.2016. 
126 Arbets-och näringsministeriet, (2016), ”Yritys- ja alueosasto”. 
127 Arbets-och näringsministeriet, (2015), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)”. 
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april 2020 för genomförande av projekt och till mitten av november 2020 för 
utbetalningar.128

Tabell 3 visar budgeten för ERM-finansieringen för varje Landskapsförbund, stad eller 
nätverk. 

Tabell 3 Vägledande uppdelning av AIKO-finansiering för ERM 2016–2018 (utkast till beslut) 

Landskapsförbund/Stad/Nätverk ERM finansiering 
Euro 

Nyland / huvudstadsregionen 1 206 508 

Egentliga Tavastland 609 436 

Päijänne-Tavastland;  867 860 

Kymmenedalen 702 757 

Södra Karelen/ Villmanstrand-Imatra 770 351 

Egentliga Finland/Åbo 909 544 

Satakunta 902 215 

Birkaland / Tammerfors  878 413 

Mellersta Finland 934 326 

Österbotten /Vasa 830 369 

Södra Österbotten 889 492 

Mellersta Österbotten 604 696 

Norra Österbotten/Uleåborg 1 056 007 

Lappland 831 451 

Kajanaland 688 239 

Norra Karelen/Åminne 969 595 

Södra Savolax 693 778 

Norra Savolax 654 963   

TOTALT 15 000 000 

 
128 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 
annetun lain muuttamisesta. HE 51/2019 vp 
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Den realiserade ERM-finansieringen för 2016–2019 uppgick till 15,5 miljoner euro, vilket 
är 500 000 euro mer än vad som låg till grund för beslutet.  

Figur 5 illustrerar finansieringens fördelning per landskap. ERM-finansiering fick inte 
överstiga 70 % av projektets offentliga finansiering.129 Därmed behövdes medel från 
kommuner eller andra offentliga aktörer eller finansiering från privata aktörer. 

Enligt utvärderingsrapporten beviljades ERM-finansiering till totalt 386 projekt i storlek 
från 2 500 till 220 000 euro. Genomsnittet av de finansierade projekten var cirka 40 000 
euro.130 

Figur 5 ERM-finansieringens fördelning efter landskap 

*Källa: Landskapens rapporter, september 2019, information från Egentliga Tavasteland saknas). Informationen 
angående Lappland från 2019 är en uppskattning.  

Enligt Arbets- och näringsministeriets bedömning har landskapen värderat ERM-
finansiering som flexibla pengar som är komplementära till annan finansiering och 
tydligt inriktad på pilotverksamhet.131 Det är mycket svårt att få en heltäckande bild av 
vad som gjordes med ERM-finansieringen. Tyngdpunkten i olika regioner varierade 
beroende på regionernas behov och deras ekonomiska struktur. 

 
129 Arbets-och näringsministeriet, (2015), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut.” 
130 Kortesoja A. et al., (2020), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteen (2016–2018) arviointi.” 
131 Ibid. 
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4.5 Vad kan omställningsmedlen användas till? 
Syftet med ERM-aktiviteterna var att påskynda strukturomvandlingen i regionerna, att 
genomföra snabba och experimentella nya åtgärder och att stärka förmågan att anpassa 
sig till förändringar i den ekonomiska strukturen (resiliens). Syftet var att stödja en snabb 
start av betydande utvecklingsmöjligheter och att starta utvecklingsprocesser av 
betydande skala. Avsikten med ERM-medlen var: 

• förnyelse av industrier och verksamheter 
• tillväxt och internationalisering 
• experiment för att främja sysselsättning och företagande. 

Landskapsförbunden hade ansvaret att styra medel till relevanta verksamheter. 
Landskapsförbunden beslutade om ERM-projekten på grundval av genomförandeplanen 
för det landskapsprogrammet, som inkluderar planen för den planerade 
omstruktureringen. Syftet med ERM-finansieringen var att fungera som ett snabbt sätt att 
skapa nödvändiga öppningar för förnyelsen av regionen. Användningen krävde dock att 
den var planerad och baserad på nationella prioriteringar för regional utveckling, 
regionens landskapsprogram och en regional smart specialiseringsstrategi. 

Finansieringen var inte avsedd för infrastruktur eller andra fysiska strukturer, projekt 
eller aktiviteter som upprätthåller befintliga strukturer, projekt med lokal påverkan eller 
anordnande av enskilda evenemang eller aktiviteter.132 Finansieringen var avsedd att 
täcka de nödvändiga och rimliga administrativa kostnader som landskapsförbunden 
ådragit sig för att förvalta medlen, såsom beviljande, betalning och övervakning av 
dem.133 

Som vi redan varit inne på var det stor variation mellan ERM åtgärderna i olika regioner. 
Tabellen nedan ger exempel på projekt som finansierats genom ERM.  

Tabell 4 exempel på implementeringen av ERM-aktiviteter i regionerna 

Namn Projekt för att locka 
kompetent arbetskraft, 
fokus på IT-företag i 
Helsingfors och Esbo 
 

Effektivisering av 
gränstrafiken 

Kontinuerligt och 
utökat samarbete 
mellan näringsliv och  
yrkesutbildning i 
Sydösterbotten 

Tidsram 1.5.2018 – 30.4.2019 1.8.2016-28.2.2017 1.6.2017-31.5.2018 
Landskap Nyland Södra Karelien Österbotten 
Projektägare Helsinki Business Hub Imatra stad Svenska Österbottens 

Förbund för Utbildning 
och Kultur 

Partners Helsingfors stad, Esbo 
stad, Helsinki Marketing 
Oy, Espoo Marketing 
Oy, International aHouse 
of Helsinki, Arbets-och 
näringsministeriet, IT-
företag från Helsingfors 
och Esbo  

Inga Inga 

 
132 Työ- ja elinkeinoministeriö, (2015), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut.” 
133 Työ- ja elinkeinoministeriö, (2021), ”Varojen käytössä noudatettavat ehdot.” 
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Finansiärer kommunernas egna 
medel (Esbo, 
Helsingfors) 

Södra Karelens 
landskapsförbund  

Österbottens 
landskapsförbund, 
Svenska Österbottens 
Förbund för Utbildning 
och Kultur 

ERM-
Finansiering, 
euro 

ERM-medel: 220 000, 
andra offentliga medel:  
220 000 
Totalt: 440 000 € 

ERM-medel: 37 697 
Andra offentliga medel: 
16 156 
Totalt: 53 853 € 

ERM-medel: 29 760  
Andra offentliga 
medel: 7 440 
Totalt: 37 200 € 

Beskrivning  Målet var att stödja 
utvecklingen av företag 
från Helsingfors och 
Esbo genom att främja 
rekrytering och förstärka 
Helsingfors och Esbos 
profil som städer som 
aktivt stödjer 
näringslivet.  
 
Finansieringen användes 
för att skapa en process 
som underlättar 
etablering av en 
samarbetsmodell ’Talent 
Hub’. 134 

Målet var effektivisera 
gränstrafiken genom att 
skapa ett mätnings-och 
utredningssystem som 
underlättar trafiken på 
den finska-ryska 
gränsen.  

Målet var att förbättra 
de små och medelstora 
företagens förmåga att 
snabbt utveckla 
lösningar på  
kundernas problem 
genom kontinuerligt 
samarbete mellan 
näringslivet och 
utbildningen. 
Önskat  
resultat av samarbetet 
är att hitta en modell 
för hur nya idéer kan 
föras in i yrkes-
utbildningen för både 
unga och vuxna och 
skapa en liten 
innovationsmiljö i 
Sydösterbotten. 

Källor AIKO projektbeskrivningar: https://www.uudenmaanliitto.fi/files/22097/AIKO-hankelomake_-
_Osaajien_houkuttelumalli_pk-seudulle_-UUD27_(pdf).pdf [17.1.22), https://liitto.ekarjala.fi/wp-
content/uploads/sites/2/2010-2017/AIKOERM2016_001-Rajaliikenteen-sujuvoittaminen.pdf [17.1.2022), 
https://docplayer.fi/47596995-Aiko-hankelomake-aiko-hankekuvaus-ofpl3-kuuluuko-hanke-erm-toimiin-vai-
kasvusopimuksiin-e-tai-k-e.html [17.1.2022). 

4.6 Aktörer  
Regeringen drog upp målen för hur den avtalsbaserade AIKO-politiken skulle 
förverkligas i det ekonomisk-politiska ministerutskottet 20.10.2015. 135  

Landskapsförbunden hade det administrativa ansvaret för AIKO-finansieringen, inklusive 
ERM-finansieringen, på regional nivå. I ansökningarna lämnade landskapsförbunden 
motiveringar för finansieringen. Verkställandet och uppföljning av ERM-insatserna var 
landskapens ansvar. Förbunden delade på basis av ansökningarna ut medel till en bred 
skara av aktörer.  

 
134 Stadsrådet definierar Talent Hubs som ”regionala samarbetsmodeller som erbjuder kundorienterade 

servicestigar över organisationsgränserna för att locka, rekrytera, etablera och integrera internationella 
experter samt för att underlätta företagens möjligheter att få kontakt med internationella experter. Se 
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410877/statsunderstod-for-att-framja-talent-hub-verksamhet-kan-sokas. [2022-
04-11]. 

135 Arbets-och näringsministeriet, (2016), ”Yritys- ja alueosasto”. 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/22097/AIKO-hankelomake_-_Osaajien_houkuttelumalli_pk-seudulle_-UUD27_(pdf).pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/22097/AIKO-hankelomake_-_Osaajien_houkuttelumalli_pk-seudulle_-UUD27_(pdf).pdf
https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/sites/2/2010-2017/AIKOERM2016_001-Rajaliikenteen-sujuvoittaminen.pdf
https://liitto.ekarjala.fi/wp-content/uploads/sites/2/2010-2017/AIKOERM2016_001-Rajaliikenteen-sujuvoittaminen.pdf
https://docplayer.fi/47596995-Aiko-hankelomake-aiko-hankekuvaus-ofpl3-kuuluuko-hanke-erm-toimiin-vai-kasvusopimuksiin-e-tai-k-e.html
https://docplayer.fi/47596995-Aiko-hankelomake-aiko-hankekuvaus-ofpl3-kuuluuko-hanke-erm-toimiin-vai-kasvusopimuksiin-e-tai-k-e.html
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Ett stort antal projektägare ansvarade för det praktiska genomförandet av projekten. 
Privaträttsliga och offentligrättsliga juridiska personer kunde söka medel. Medel kunde 
däremot inte användas för att utveckla enstaka företag 136 Vanligt förekommande 
projektägare var regionala utvecklingsföretag, universitet, yrkeshögskolor, läroanstalter, 
kommuner, föreningar, näringslivsorganisationer och företag. 

4.7 Upplägg 

4.7.1 Initiering 
Landskapsförbunden ansökte om ERM-medel från Arbets- och näringsministeriet, som i 
november 2015 gav landskapen i uppdrag att upprätta beredskapsplaner. I 
beredskapsplanerna beskrev landskapen hur de planerade att främja förnyelse av 
näringsstrukturen och strukturomvandling samt kontrollera dess effekter. I planerna 
ingick en uppskattning av landskapet resiliens samt en plan om hur landskapet kunde 
utveckla sin resiliens.137 Vart och ett av landskapen skickade sin beredskapsplan till 
ministeriet före slutet av februari 2016. Av beredskapsplanen framgick landskapets 
största risker och möjligheter och hur det gick att förbereda sig för dessa. 

Beredskapsplanerna utvärderades av tjänsteman i departementet (ex officio). 
Finansieringens omfattning (euro) påverkades av planens kvalitet och hur genomförbar 
planen var, av om åtgärderna utnyttjade nätverk och var inkluderande samt av hur 
målinriktad planen var.138 

Landskapsförbunden tog hand om att organisera projektansökningar, beslutade om 
finansiering och projektägarna hade rapporteringsplikt till landskapsförbunden. 
Landskapens praxis varierade i fråga om såväl ansökningskriterier och rutiner som de 
finansierade projektens antal och storlek.139 Förvaltningen av ERM-medlen inklusive 
fördelningen av medel till relevanta verksamheter var landskapsförbundens ansvar.  

ERM-aktiviteter var genuint regionala till sin natur, eftersom landskapsförbunden var 
fria att använda finansiering efter egna prioriteringar. Ministeriet övervakade 
genomförandet främst genom formell rapportering. Landskapsförbunden organiserade 
projektansökningar antingen på förutbestämda ansökningstider eller genom en löpande 
ansökan.  

4.7.2 Genomförande  
Faserna i ERM var: 

1. Utformning av beredskapsplaner i regionerna 
2. Poängsättning av beredskapsplaner i arbets- och näringsministeriet för tjänstearbete 

och finansiering 
3. Beslut av medel 
4. Organisera projektansökningar i landskapsförbund 
5. Genomförande av projekt och rapportering till landskapsförbundet 

 
136 Uudenmaan liitto, (2016), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (aiko)”. 
137 Arbets-och näringsministeriet, (2015), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut”. 
138 Arbets-och näringsministeriet, (2016), ”Yritys- ja alueosasto”.  
139 Kortesoja A. et al., (2020), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteen (2016–2018) arviointi”. 
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6. Rapportering från landskapsförbund till arbets- och näringsministeriet 

4.7.3 Centrala dokument – de regionala beredskapsplanerna 
De viktigaste dokumenten för att erhålla ERM-finansiering var de regionala 
beredskapsplanerna som låg till grund för beviljandet av finansiering.140. Riktlinjerna till 
regionerna för utarbetandet av beredskapsplaner var att planerna skulle:141 

• stötta regeringsprogrammet (flaggskeppsprojekt), nationella prioriteringar för 
regional utveckling, landskapsprogrammet och strategin för smart specialisering 

• vara konkreta 
• vara innovativa 
• gå snabbt att implementera 
• stödja förnyelsen av den ekonomiska strukturen 
• stödja tillväxt, konkurrenskraft och internationalisering 
• stärka och utnyttja nätverk 
• inkludera nya utvecklingsmöjligheter och experiment samt; 
• innehålla nationellt betydelsefulla öppningar/projekt 

Beredskapsplanerna behövde enligt anvisningarna minst innehålla en resiliensanalys och 
identifiering av riskområden. 

Resiliensanalys avsåg en analys av ett områdes motståndskraft och förmåga att stå emot 
och återhämta sig från förändring. Analysen gällde hela region, men det var önskvärt att 
den också omfattade analyser för olika delar av regionen. Resiliens för förändring ska 
förstås i vid mening, inklusive de ekonomiska, sociala och institutionella aspekterna. Det 
var viktigt att analysen kunde identifiera faktorer som påverkade ett områdes 
motståndskraft och som kunde påverkas aktivt. Analysen skulle hänvisa till relevanta 
rapporter, studier eller planer för framtida studier de senaste åren. 

Identifiering av riskområden innebar en uppfattning om situationen för den ekonomiska 
strukturen i regionen och framtidsutsikter med hjälp av prognoser. Vidare behövdes en 
beskrivning av åtgärder som kunde vidtas i olika delar av regionen för att förbättra 
motståndskraften mot negativ förändring, inklusive arbetsfördelning mellan 
myndigheter. 

4.8 Struktur för utvärdering och lärande 

Enskilda program 
ERM-projekten rapporterade sina resultat till landskapsförbunden i slutet av projekten. 
Det kan ha funnits skillnader i praktiken mellan landskapsförbunden. Till exempel i 
Nyland skulle slutrapporten innehålla följande information i sammanfattande form.142 

• en beskrivning av projektets mål och nyckelaktiviteter 
• projektorganisation och nyckelpartners 

 
140 Landsskapsprogram är fyraåriga utvecklingsprogram som tillsammans med landskapsplanen genomför 

landskapsplaner under en period av 20 till 30 år. De regionala programmen styr och samordnar det regionala 
utvecklingsarbetet. 

141 Arbets-och näringsministeriet, (2015), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut.” 
142 Uudenmaan liitto, (2016), ”Alueelliset Innovaatiot Ja Kokeilut (Aiko)”. 
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• en redogörelse för projektets faktiska finansiering och kostnader 
• projektresultat och effektivitet, inklusive AIKO-indikatordata 
• det framtida utnyttjandet av projektets resultat och en förklaring av hur de ansökta 

aktiviteterna kommer att fortsätta efter utgången av bidraget 
• en uppgift om platsen för det material som är relaterat till projektet 
• namnteckning och datum 

Regionerna lämnade in slutrapporter om AIKO till Arbets- och näringsministeriet i 
september 2019. Enligt rapporterna genomfördes 373 försök i ERM-projekt, 333 
utvecklingsprocesser lanserades och 85 internationella referenscase främjades. 143. Totalt 
genomfördes 424 projekt inom AIKO under 2016–2019. 

Tabell 5 visar resultaten av AIKO i ljuset av indikatordata. Men enligt utvärderingen av 
AIKO fanns det flera problem med tillgången på indikatordata. Regionerna har 
sammanställt indikatordata främst från den projektspecifika redovisningen och det finns 
betydande regionala skillnader i tolkningen av indikatorerna. Dessutom skapas 
osäkerhet av den korta tidsramen för rapportering i förhållande till tiden till påverkan. 
Många av effektivitetsindikatorerna är svåra att använda för att mäta experimentell 
aktivitet. På grund av dessa faktorer är siffrorna endast indikativa. 144 

Tabell 5 AIKO:s resultat (indikatordata) 

Indikator Resultat 

referenser på internationell nivå <170 

nya företag  > 180 

skapade nya jobb >860 

 

Enligt slutrapporterna har AIKO dessutom: 145 

• Främjat anställning av invandrare i 15 procent av de finansierade projekten 
• Främjat koldioxidneutralitet i minst 30 procent av de finansierade projekten. 
• Främjat utvecklingen av innovativ offentlig upphandling i alla tillväxtkontraktsstäder 

Hela verktyget 
Genom slutrapporteringen som insamlades från landskapsförbunden i början av hösten 
2019 sammanställdes information om hur AIKO-åtgärden har stöttat regionernas 
utvecklingsbehov och hur de finansierade projekten har främjat regionernas strategiska 
mål samt målsättningarna i ERM-planen och tillväxtavtalen. Hösten 2019 beslöt Arbets- 
och näringsministeriet att låta utföra en utomstående utvärdering av AIKO-initiativet 
(både åtgärderna för förutsedd strukturomvandling och tillväxtavtalen) 

 
143 Kortesoja A., et al., (2020). ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteen (2016–2018) arviointi”. 
144 Ibid. 
145 Kortesoja A. et al., (2020), ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -toimenpiteen (2016–2018) arviointi”. 



Rapportens titel 48/71 

 

 

I början av 2020 gjordes en utvärdering av hur AIKO-åtgärderna, hade genomförts.146 
Utredningen ”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut. (AIKO) -toimenpiteen (2016–2018) 
arviointi” [Regionala innovationer och experiment. Utvärdering av (AIKO) -åtgärden 
(2016–2018)] var beställd av Arbets- och näringsministeriet och genomfördes av Gaia 
Consulting. Syftet var att analysera hur väl AIKO-åtgärden har lyckats med att främja en 
strukturomvandling som bygger på respektive regions starka sidor och regionernas 
motståndskraft (resiliens), med att sammanjämka mål på regional och nationell nivå, med 
att skapa nya arbetssätt på basis av samarbete och med att med dessa metoder stödja 
regionernas tillväxt, sysselsättning, konkurrenskraft och internationalisering. 
Utvärderingen inriktade sig på både tillväxtavtal och ERM-insatser. I det följande 
koncentrerar vi oss på utvärderingens observationer om ERM-insatserna.  

Utvärderingen konstaterar att ERM-insatserna syftade till att ersätta 
prövningsunderkastad finansiering vid plötslig strukturomvandling (ÄRM) med ett 
system för mer planenlig finansiering till alla landskap. Finansieringen har använts för att 
på olika sätt stödja realiseringen av landskapsprogrammen. Igångsättningen tog sin tid 
och aktiviteten ökade mot slutet av perioden. I fråga om projektens inriktning stödde 
man sig på landskapsförbundens beredskapsplaner och ansökningsdirektiv och kriterier 
formulerades ur denna synvinkel. Landskapens ståndpunkt är ändå att inriktningen 
kunde ha gjorts också utan något särskilt beredskapsdokument. Landskapens problem 
var nämligen välkända. I detta sammanhang anses de av landskapen utarbetade 
beredskapsplanerna inte ha bidragit med nya perspektiv på hur landskapen ska 
utvecklas. Planerna har i stället fungerat som goda sammandrag av landskapens 
viktigaste utvecklingsobjekt och som ansökningar om finansiering. 

Enligt utvärderingen hade inget behov av fokusering upplevts i fråga om ERM-
finansiering. Finansieringen upplevdes nämligen inte som ”ett program” utan snarare 
som ett verktyg, som landskapen fritt kunde använda sig av. Ett problem var att 
finansieringen var så liten i förhållande till målen. Rapporteringen om effektindikatorer 
(nya jobb och företag, vars projektspecifika planerade belopp angavs i AIKO:s 
projektformulär) har setts som orealistisk på grund av att projekten är kortvariga och 
experimentella. Utvärderingen bedömer det som positivt att ERM-verksamheten gör det 
möjligt att påverka igångsättningen av mer omfattande utvecklingsprojekt, att 
finansieringen inte har varit löskopplad från övrig utveckling och att finansieringen kan 
användas med större frihet än i till exempel strukturfonderna. Med tanke på 
utvecklingsarbetets kontinuitet vore det emellertid till fördel om finansieringsmetoderna 
inte skulle ändras så ofta. 

Som en positiv följd av ERM-insatserna inom AIKO bedömde utvärderarna att 
framförhållningens roll för regionutveckling hade stärkts.147 Det ansågs också att 
finansieringen lämpar sig bra för konkreta experiment. Enligt landskapen har AIKO i 
förhållande till finansieringens omfång haft överraskande stor effekt. Enligt 
landskapsförbunden har AIKO haft en förvånansvärt stor påverkan på finansieringens 
storlek, eftersom det har uppmuntrat landskapen att genomföra pilotverksamhet och 
främjat diskussion och samarbete mellan olika aktörer genom projektansökningar. 
Utvärderarna konstaterar att ERM-insatserna har främjat regionernas förmåga att 

 
146 Ibid. 
147 Ibid. 
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anpassa sig till förändring. En del projekt har nämligen lett till att större 
utvecklingsprojekt har kommit i gång. Vilken roll ERM spelar i utvecklingen som helhet 
har ändå varit svårt att bedöma enligt utvärderarna. 

5. Broavtal 
5.1 Bakgrund  
Enligt arbets- och näringsministeriet syftar uttrycket ”positiv strukturomvandling” till en 
situation där regionens näringsstruktur och sysselsättning snabbt förändras på grund av 
att ett företag etablerar en ny produktionsenhet eller annars i betydande grad utökar 
antalet arbetsplatser. Positiva nyheter från en bransch aktiverar näringslivet i hela 
regionen, vilket i sin tur leder till tillväxt också i andra branscher och på annat håll i 
Finland.148 

Broavtalen skapades för att ytterligare stödja tillväxten i expansiva regioner. I broavtalen 
ingick exempelvis åtgärder som syftade till att främja tillgång till arbetskraft, utveckla 
forskning-och utvecklingsverksamhet samt utbildning. Avtalen har sin bakgrund i hur 
biltillverkningen och skeppsbyggnaden utvecklades i Sydvästra Finland vid mitten av 
2010-talet. Näringslivets tillväxt såg då exceptionellt bra ut och regeringen ville utnyttja 
de möjligheter som denna utveckling erbjöd.149 Den positiva strukturomvandlingen i 
Sydvästra Finland blev föremål för offentlig debatt och trycket på insatser som skulle 
stödja tillväxt var ansenligt. 

I april 2017 utsåg näringsminister Mika Lintilä förre statsministern Esko Aho 
(statsminister 1991–1995) till att utarbeta en handlingsplan för att främja positiv 
strukturomvandling och konkreta lösningar för detta. Arbets- och näringsministeriet 
(ANM) ansvarade i första hand för att utarbeta broavtal och samordna 
broavtalsprocessen. Pilotområde blev Sydvästra Finland (landskapen Egentliga Finland 
och Satakunta). Betydande investeringar gjordes i infrastruktur, i att attrahera arbetskraft 
till regionen och i kompetensförhöjande insatser för att svara mot de förväntade 
tillväxtmöjligheterna. För att stödja teknologiindustrins tillväxtpotential i sydvästra 
Finland föreslog Aho en modell för avtal mellan staten och aktörer i Sydvästra Finland 
där ansvar, arbetsfördelning och finansieringsmetoder för de insatser som behövs har 
definierats.150 

Under budgetframtagandet 2018 fattades beslut om att utvidga broavtalsmodellen till 
andra regioner där det råder brist på arbetskraft. Nya broavtal ingicks med Kajanaland, 
Birkaland och Norra Savolax – de regioner som enligt statistiken hade de största 
rekryteringsproblemen. 151 Områdena med broavtal visas i Figur 7. Broavtalen var i 
princip avsedda för situationer med positiv omstrukturering. Enligt utvärderingen av 

 
148 Arbets-och näringsministeriet. Positiivisen rakennemuutoksen edistäminen. https://tem.fi/positiivisen-
rakennemuutoksen-edistaminen [23.11.2021]. 
149 Mayer M., et al. (2020), ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja”.) 
150Aho, E, (2017), ”Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa”.  
151 Arbets-och näringsministeriet. Positiivisen rakennemuutoksen edistäminen. https://tem.fi/positiivisen-

rakennemuutoksen-edistaminen [23.11.2021]. 
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överenskommelserna så använde dock de landskap som utsetts efter sydvästra Finland 
också broavtalen för att svara på negativa strukturförändring.152 

Broavtalet i sydvästra Finland gällde 2018–2019 och de tre avtal som senare tillkom 
omfattade åren 2019–2020. För närvarande finns inga broavtal i kraft och inga nya är 
planerade. 

Figur 6 Karta över områden med Broavtal 

 

5.2 Mål   
Syftet med broavtalen var att stödja tillväxten i regioner med positiv 
strukturomvandling. Inga specifika kvantitativa mål- eller resultatindikatorer 
definierades i samband med att broavtalen formulerades. Ett övergripande mål var dock 
att motverka bristen på arbetskraft bland annat genom att höja arbetskraftens 
kompentens och göra regionerna mer tillgängliga. Mål och delmål varierar från region till 
region.  

 
152Mayer M., et al. (2020), ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja”. 
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Generellt var broavtalen inriktade på att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft, 
kompetens och utbildning, FoU-verksamhet samt områdets tillgänglighet och synlighet. I 
bilaga 1 beskrivs målen för de olika broavtalsregionerna, Sydvästra Finland, Kajanaland, 
Birkaland och Norra Savolax. 

5.3 Kriterier för broavtalsförfarandet 
Det första broavtalet byggde på rekommendationer från utredningsmannen Esko Aho. 
Det fanns inga egentliga tydliga kriterier för att komma åt avtalsförfarandet vid den 
tiden, men anledningen var den exceptionellt starka positiva strukturförändringen i 
Egentliga Finland. De tre senare avtalsregionerna valdes på statistisk grund genom att 
granska rekryteringsproblemen. Antalet regioner som skulle tas med avgjordes på 
nationell politisk nivå. 

För närvarande (december 2021) är broavtalsförfarandet inte på plats och som ett resultat 
finns det inga kriterier tillgängliga till förfarandet. 

5.4 Medel  
Inskrivet i Broavtalen fanns möjligheten för regionerna att använda medel från flertalet 
redan etablerade finansieringskällor. Till exempel sysselsättningsanslag och AIKO-
finansiering (ANM), utbildningsanslag (Utbildnings- och kulturministeriet), EU:s 
strukturfonder (Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska 
socialfonden (ESF)) och finansiering för trafikinfrastruktur. 

Utöver dessa finansieringskällor anslog arbets- och näringsministeriet i mars 2020, 500 
000 euro till Kajanaland, Birkaland och Pohjois-Savolax för genomförandet av broavtal. 
Finansiering tillhandahölls från den budget som öronmärkts för avtalssamarbete.153 

Enligt tjänsten Poretieto som byggdes för att följa upp Broavtalet i sydvästra Finland var 
finansieringen för broavtal i Egentliga Finland 33 miljoner och 10,7 miljoner euro i 
Satakunta154. Avtalet i sydvästra Finland var det första och största broavtalet. 

5.5 Vad kan omställningsmedel användas till?  
I broavtalen ingår många sorters verksamhet. I praktiken inverkar finansieringskällan på 
hur understödet används eftersom broavtalets åtgärder finansieras av många olika 
instanser och finansiering fås från flera olika ministeriers finansieringsmoment. 

Regionerna skiljer sig från varandra och det är svårt att entydigt avgränsa vad 
broavtalsmodellen kan tillämpas på. Enligt utvärderingen hade en lång rad aktiviteter 
inkluderats. Man ansåg att samarbetet hade blivit onödigt omfattande på sina håll. Å 
andra sidan drar utvärderingen slutsatsen att åtgärderna måste vara heltäckande för att 
möta de stora utmaningarna. En vägledande översikt över genomförandet av broavtal 
kan erhållas genom att undersöka fördelningen av projekt på tema.  

 
153 Statdsrådet, (2020), ”Maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja siltasopimusten toimeenpanoon 6,5 
miljoonaa euroa”. https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/maakuntien-omaehtoiseen-kehittamiseen-ja-
siltasopimusten-toimeenpanoon-6-5-miljoonaa-euroa [19.12.2021]. 
154https://www.lounaistieto.fi/poretieto/ [28.12.2021] 

https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/maakuntien-omaehtoiseen-kehittamiseen-ja-siltasopimusten-toimeenpanoon-6-5-miljoonaa-euroa
https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/maakuntien-omaehtoiseen-kehittamiseen-ja-siltasopimusten-toimeenpanoon-6-5-miljoonaa-euroa
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Av Tabell 6 framgår att broavtalens teman var kopplade till strukturella förändringar och 
nyckelområden, det vill säga tillgången på kvalificerad arbetskraft, kompetens och 
utbildning, FoU-verksamhet samt områdets tillgänglighet och synlighet.155  

Tabell 6 Teman för broavtal och antal projekt per tema 

Broavtalsområde 
och tidsperiod 

Avtalens tema och struktur Antal projekt 
som nämns i 
kontraktet 

Sydvästra Finland 

2018–2019 

● Arbetskraftstillgång, 8 projekt 

● Tillgänglighet, 11 projekt pågår vid tidpunkten för 
kontraktsberedningen, potentiella nya projekt 14 

● Utveckling av yrkesutbildningar för näringslivets behov, 5 pågående 
projekt, 3 nya projekt 

● FoU-plattformar, 2 projekt 

● Kunskapsbas, 1 projekt 

● Medvetenhet, 1 projekt 

45 projekt, 
varav 16 var på 
gång redan vid 
start 

Kajanaland 

2019–2020 

● Tillgänglighet, 9 projekt 

● Utbildning och kompetens, 20 projekt 

● Förstärkning av RDI-plattformar, 1 åtgärd (flera projekt) 

● Förbättrad rekrytering, 10 projekt 

● Medvetenhet, dragkraft och hållkraft, 1 projekt 

41 

Birkaland 

2019–2020 

● Arbetskraftstillgång och industriell konkurrenskraft, 10 projekt 

● Utnyttjande av Birkalands sysselsättningspotential och FoU-
plattformar, 7 projekt 

● Kompetensbehov inom cirkulär ekonomi, 2 projekt 

● Smidig och klimatvänlig transport, ett tjugotal projekt 

19 projekt + ett 
tjugotal 
transportprojek
t 

Norra Savolax 

2019–2020 

● Främja arbetsbaserad migration genom nya medel och tillväxt från 
internationell kompetens, 6 projekt 

● Förbättring av kvaliteten och driften av affärsnätverket, 2 projekt 

● Region som ett enhetligt arbetsområde och tillhörande 
transportarrangemang, 6 projekt 

● Utbildning utifrån arbetsgivarnas behov, 9 projekt 

23 

Källa: Mayer M., et al. (2020). ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja”. 

Utbudet av projekt var som sagt mycket brett, men som ett exempel ingick i projekten 
bland annat att organisera och utveckla utbildning, förbättra transportförbindelser, 

 
155Mayer M., et al. (2020), ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja”. 
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attrahera fler internationellt yrkesverksamma och främja internationell rekrytering för att 
avhjälpa brist på arbetskraft. 

5.6 Aktörer  
Broavtalen var gemensamma processer för staten och landskapsförbunden. Bägge parter 
förband sig att enligt bästa förmåga göra det möjligt att utnyttja alla chanser till tillväxt.  

Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarade i första hand för att utarbeta broavtal och 
samordna broavtalsprocessen.  

Broavtalsarbetsgruppens sammansättning var följande: 

• Näringsminister Mika Lintilä fungerade som ordförande i arbetsgrupperna. 
• Arbets- och näringsministeriets direktör Marja-Riitta Pihlman var vice ordförande i 

arbetsgrupperna 
• Arbets och näringsministeriet, Finansministeriet, Miljöministeriet, Undervisnings- och 

kulturministeriet samt Trafik- och kommunikationsministeriet hade representanter i 
arbetsgrupperna. Deras statusnivåer på representanterna varierade. 

• Landskapsförbunden hade representanter i arbetsgrupperna. Birkaland representerades 
av utvecklingschefen, övriga landskapsförbund av landskapsdirektör.  

• Närings, trafik och miljöcentralerna, TE-byrån (arbets- och näringsbyråerna), regionernas 
centralstäder var representerad i arbetsgrupperna. Tammerfors stadsregion var 
representerad i den sistnämnda arbetsgruppen. 

• Representanter för ett bredare urval av städer nominerades som sakkunnigmedlemmar 
i den sistnämnda gruppen.  

• Arbetsgrupperna assisterades av sekretariat som var gemensamma för regionerna 
och staten. Båda broavtalsarbetsgrupperna leddes av en arbetsmarknadsrådgivare 
från Arbets- och näringsministeriet och även en sekreterare som utgjordes av en 
tjänsteman från Arbets- och näringsministeriet. I båda arbetsgruppernas sekretariat 
ingick en eller flera tjänstemän från de ministerier som var involverade i avtalen, 
samt en tjänsteman från landskaskapsförbundet och NTM-centralerna i varje 
deltagande region.  

Regionerna tillsatte i sin tur regionala arbetsgrupper för broavtalen. Varje enskilt 
landskapsförbund koordinerade sina egna arbetsgrupper. Arbetsgrupperna 
representerades av centrala regionala aktörer såsom NTM-centraler, utvecklingsbolag ägda 
av kommuner och städer, kommuner, handelskamrar, företagarorganisationer, läroinrättningar 
och universitet. Åtgärderna i broavtalen uppstod utifrån regionernas behov, utifrån 
diskussionen inom landskapen, så de regionala arbetsgrupperna spelade en nyckelroll i 
utformningen av avtalen. 

Broavtalen namngav en bred skara av aktörer som ansvariga för åtgärder. Bland dem 
fanns ministerier, NTM-centralen, Business Finland, landskapsförbund, arbets- och 
näringsbyråer, utvecklingsbolag, Trafikledsverket, utbildnings- och forskningsinstanser, 
företagarorganisationer, kommuner och företag. 
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5.7 Upplägg 

5.7.1 Initiering  
Det första broavtalet föddes till stöd för den positiva strukturomvandlingen i Sydvästra 
Finland. Innan broavtalet initierades hade en utvärdering genomförts på uppdrag av 
Arbets-och näringsministeriet. Utvärderingens slutsatser bidrog till beslutet att skapa 
broavtalsmodellen. Regeringen beslutade utvidga broavtalsmodellen till de andra 
regioner som hade störst behov av arbetskraft. På basis av statistiska data valdes 
Kajanaland, Birkaland och Norra Savolax. Landskapen i fråga upplevde också själva ett 
behov av avtalsmodellen.156  I dagsläget används inte broavtalsmodellen och införandet 
av den skulle kräva ett politiskt beslut. 

Broavtalen formulerades i de nationella broarbetsgrupperna men projektidéerna kom 
fram ur regionernas behov. De regionala aktörerna utformade projektidéer och de 
nationella arbetsgruppernas uppgift inskränkte sig ofta till att fundera på vad som kan 
genomföras och hur projekten ska prioriteras. Väsentligt var att broavtalen gick över 
förvaltningsgränserna och att de innebar samarbete mellan statsförvaltning och regioner. 

Broavtalen hanterades i statsförvaltningen från Arbets- och näringsdepartementet. I 
regionerna tog landskapsförbunden hand om helheten. Åtgärderna hanterades projekt 
för projekt. 

5.7.2 Genomförande  
Broavtalens viktigaste fem etapper är: 

1. Utarbeta avtal på basis av förslag från utredningsmannen Esko Aho för Sydvästra 
Finland. Val av andra regioner utgående från rekryteringsproblem. 

2. Projektidéer inom broavtal från regionala aktörer. I regionerna ansvarade 
landskapsförbunden för att sammanställa handlingsidéerna.  

3. Prioritering i nationella broavtalsarbetsgrupperna, utformning och underskrift av 
avtal (Avtalen uppdaterades när läget förändrades på grund av coronaepidemin). 

4. Projekten genomförs och broavtalsarbetsgruppen kontrollerar hur avtalet efterlevs. 
Uppföljningen fokuserade på huruvida åtgärderna kommit framåt. 

5. Uppföljning i regionerna 

Många av broavtalsprojekten var snabba, omkring 2–3 år långa. En del av projekten har 
fortsatt efter avtalsperioden, eftersom till exempel infrastrukturprojekt tar tid att 
genomföra. Det finns för närvarande inga befintliga broavtal och inga nya är planerade. 

5.7.3 Centrala dokument  
Det viktigaste dokumentet i broavtalsförfarandet är naturligtvis själva broavtalet, där 
staten och regionerna avtalar om insatser till stöd för tillväxt. Avtalen definierar 
åtgärdshelheter/teman, åtgärder, ansvariga instanser och finansiering. Broavtalen har 
uppdaterats enligt behov. Till exempel avtalet för Norra Savolax uppdaterades i mars 
2020 med beaktande av den akuta pandemin. Företags- och utvecklingsfinansieringen 

 
156 Mayer M., et al. (2020), ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja”. 
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riktades om för att lindra krisen och det föreföll klokast att senarelägga alla nya 
utvecklingsprojekt tills den akuta krisen är förbi.157 

5.7.4 Realisering i fyra regioner 
Tabell 7 Realisering av Broavtal i fyra regioner 

geografiskt 
område 

Sydvästra Finland Kajanaland Birkaland Norra Savolax 

invånarantal 
2020* 

696 819 71 664 522 852 248 265 

tidsperiod 2018–2019 2019–2020 2019–2020 2019–2020 

motiv till insats Stöd för tillväxt, 
lösning på 
rekryterings-
problemen 

Stöd för 
tillväxt, 
lösning på 
rekryterings-
problemen 

Stöd för tillväxt, 
lösning på 
rekryterings-
problemen 

Stöd för 
tillväxt, 
lösning på 
rekryterings-
problemen 

viktigaste 
insatsområden 
(själva 
åtgärderna) 

Tillgång på 
arbetskraft, 
tillgänglighet, 
utbildning, F&U-
plattformar, 
kunskapsunderla
g och kännedom 

Trygga 
tillgången på 
kompetent 
arbetskraft i 
kritiska 
branscher för 
aktuella objekt. 
Förbättra 
tillgången på 
kompetent 
arbetskraft för 
företag och 
offentlig 
sektor. 

Påskynda 
syssel-
sättningen, 
förnya 
kompetensen, 
påskynda 
investeringar 
och skapa ökad 
logistisk 
flexibilitet i 
regionen. 
Tyngdpunkt i 
den regionala 
export- och 
teknologiindustr
ins behov.  

Öka regionens 
dragningskraft
, förbättra 
tillgången på 
arbetskraft och 
dess 
kompetens, 
stödja 
företagens 
teknologiska 
förnyelse. 

medel fördelat 
på finansiär, euro 

33 miljoner i 
sydvästra 
Finland, 10,7 
miljoner euro i 
Satakunta158  
Exempel på 
finansiärer: 
Arbets-och 
näringsministeriet
, utbildnings-och 
kulturministeriet, 
NTM-centralerna, 
europeiska 
regionala 
utvecklingsfonde
n 

Exempel på 
finansiärer: 
arbets-och 
näringsministe
riet, 
europeiska 
regionala 
utvecklingsfon
den, 
socialfonden 

Cirka 15 
miljoner 
(exklusive 
tillgänglighetsåt
gärder)159 
Finansiering: 
utbildnings-och 
kulturministerie
t, arbets-och 
näringsministeri
et, Business 
Finland, 
europeiska 
socialfonden 

Exempel på 
finansiärer: 
utbildnings-
och 
kulturministeri
et, arbets-och 
näringsmnister
iet, europeiska 
regionala 
utvecklingsfon
den, 
kommuner 

*Folkmängd 2020, källa: Statistikcentralen 

 
157 Pohjois-Savon siltasopimus, (2020), ”Päivitys maaliskuu 2020”. 
158 Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva. https://www.lounaistieto.fi/poretieto/ [4.12.2021]. 
159 Koskinen, M, (2021), ”Pirkanmaan siltasopimus”.  

https://www.lounaistieto.fi/poretieto/
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5.8 Uppföljning, utvärdering och lärande 

5.8.1 Uppföljningar 
Ministeriet gav inte regionerna specifika direktiv om hur uppföljningen skulle 
organiseras. Praxis varierar därför från region till region.  

Den statistiska uppföljningen var mest omfattande i den första avtalsregionen, Sydvästra 
Finland, där en AIKO-finansiering på 30 000 euro för projektet ”Tilannekuva- ja 
seurantatieto” [sv. lägesbild och uppföljningsdata] skrevs in redan i själva avtalet. Inom 
ramen för projektet genomfördes statistiktjänst ”Poretieto”160 med uppföljning av 
centrala statistiska variabler för positiv strukturomvandling och för hur 
Broavtalsprojekten framskred. Statistiken specificerade inte effekterna av broavtalet, utan 
beskriver mer generellt utvecklingen av företagens omsättning, sysselsättning, 
arbetslöshet, arbetskraftsefterfrågan och kompetens, migration samt forsknings- och 
utvecklingsutgifter. När det gäller broavtalsprojekt beskriver tjänsten tidsplanen för 
projekt kopplade till broavtal och finansieringen, som var 33 miljoner euro i Egentliga 
Finland och 10,7 miljoner euro i Satakunta.161 Sydvästra Finlands modell presenterades 
också för de andra regionerna. Några statistiktjänster av motsvarande omfattning 
realiserades emellertid inte i andra regioner. 

Också i Birkaland funderade man med hjälp av projektet på uppföljningen. I projektet 
”Tiedolla johtamisen käytännöt Pirkanmaan koulutusryhmän työssä” (sv. 
informationsledning i utbildningsgruppens arbete i Birkaland) ingick utveckling av 
informationsledningen för avtalsbaserade helheter och i detta arbete fungerade 
broavtalet som pilot.162 Birkalands modell förutsätter vid sidan av statistisk uppföljning 
bland annat kontakt med ansvariga instanser och en enkät riktad till aktörer.163 Enligt 
Birkalands uppföljningsrapport av broavtalet, finansierades de 20 åtgärderna som ingick 
i avtalet med 15 miljoner euro (exklusive tillgänglighetsåtgärderna).164 

Kajanalands broavtal listar 46 åtgärder. Åtgärderna handlar om tillgänglighet, 
utbildning, kompetens, FoU-plattformar, internationell och nationell rekrytering. Enligt 
uppföljningsrapporten är 40 av dessa åtgärder aktiva och 6 har pausats. 
Uppföljningsrapporten nämnder bland annat Terrafames lärlingsprogram, Kajanalands 
samarbetsnätverk för batteriproduktion samt simulerings-och utbildningsplattformen för 
utvecklingen av processer för distansvård som exempel på broavtalens resultat.165 I 
Kajanaland välkomnades broavtalet och landskapet hade gärna fortsatt, men staten 
förlängde inte avtalstiden. 

 
160Positiivisen rakennemuutoksen tilannekuva. https://www.lounaistieto.fi/poretieto/ [4.12.2021]. 
161 Tjänstens underhåll avslutades i början av augusti 2021, men informationen fanns fortfarande tillgänglig 

[1/2022] på https://www.lounaistieto.fi/poretieto 
162Siltasopimus ja vaikuttavuus. 
https://tieto.pirkanmaa.fi/assets/pdf/Vaikuttavuuden%20arvioinnin%20toimintamalli_lopputulokset.pdf  
[4.12.2021]. 
163 Tieto Pirkanmma (odaterad presentation) ”Siltasopimus. Prosessikuvaus ja seurannan toimintamallit”. 
164 Koskinen, M, (2021), ”Pirkanmaan siltasopimus”. 
165 Ponnikas, J, (2021), ”Kainuun siltasopimustilanne.”  

https://www.lounaistieto.fi/poretieto/
https://tieto.pirkanmaa.fi/assets/pdf/Vaikuttavuuden%20arvioinnin%20toimintamalli_lopputulokset.pdf
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5.8.2 Utvärdering på nationell nivå 
Den nationella utvärderingen av broavtal specificerade inte effekterna för broavtal i olika 
regioner. Undantaget är dock Egentliga Finland, där möjligheterna att granska 
broavtalets effektivitet genom statistik undersöktes. För granskningen bildades ett 
syntetiskt referensområde för Egentliga Finlandsöverenskommelsens landskap 
(Sydvästra Finland och Satakunta) från de landskap där det inte finns något broavtal 
(praktiskt taget andra landskap än Kajanaland, Norra Savolax och Birkaland). Utifrån 
granskningen konstaterades att tillgången på arbetskraft har förbättrats i sydvästra 
Finland och att antalet arbetslösa har sysselsatts mer än förväntat (syntetiskt 
kontrollområde) sedan broavtalet ingicks. Dessutom har rekryteringsproblemen minskat 
i sydvästra Finland, även om resultatens tillförlitlighet försvagas av den stora 
tidsmässiga variationen i rekryteringssvårigheterna under rapportperioden. I Egentliga 
Finland hade effektiviteten också förbättrats sedan broavtals början jämfört med den 
syntetiska styrningen. I utvärderingen konstateras dock att dessa resultat inte kan tolkas 
direkt som ett resultat av broavtalet, utan snarare beskriver hur utvecklingen av 
Egentliga Finland och Satakunta har skiljt sig från den förväntade utvecklingen utifrån en 
syntetisk jämförelse sedan broavtalets ingående.166 

5.8.3 Utvärdering på regional nivå 
Birkalands broavtal utvärderades våren 2020. Utvärderingen gjordes av 
forskningsdirektören vid Tammerfors universitet, förvaltningsdoktor Jari Kolehmainen. 
Hans arbete fokuserade på hur strategiskt broavtalet var och på hur avtalet förhöll sig till 
regionutvecklingen som helhet. Enligt Kolehmainen står Birkalands broavtal i 
överensstämmelse med landskapets övriga centrala linjedragningar (t.ex. 
landskapsprogram, avtalet mellan staten och tätorten om markanvändning, bostäder och 
trafik, dvs MBT-avtal och regionstäderna strävanden). Broavtalsförfarandet har inte 
resulterat i nya strategiska linjedragningar för Birkaland. Snarare har det legitimerat och 
synliggjort tidigare vägval.167 

Kolehmainen menar att avtalets reella effekt i förhållande till genomförda åtgärder förblir 
något oklar. En del stora helheter har visserligen igångsatts (t.ex. utbildning på andra 
stadiet, cirkulär ekonomi) men största delen av projekten har eller skulle ha kunnat 
komma i gång utan något särskilt förfarande. Det var också anmärkningsvärt att 
vägprojekten inom transport- och kommunikationsministeriets förvaltningssektor inte 
hade framskridit. Utvärderingen ser det som broavtalets förtjänst att landskapets 
förbindelse till rikets beslutsprocesser har stärkts. Samarbetet med andra landskap har 
också haft betydelse. Avtalet tycks vidare i någon mån ha enat tankegångarna i 
landskapet kring tillgången på arbetskraft. 

En grundligare utvärdering av broavtal som koncept 168 genomfördes i maj–september 
2020. Utredningen Siltasopimusten toimintamallin arviointi [sv. Utvärdering av broavtal 
som koncept] beställdes av arbets- och näringsministeriet och genomfördes av MDI 
Public Ltd. Utvärderingen fokuserade på konceptet broavtal, processen och 
verkningarna. I utredningen ges förslag till förbättring av konceptet och till 

 
166Mayer M., et al. (2020), ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi”. 
167Kolehmainen, J, (2020), ”Pirkanmaan siltasopimuksen arviointi: Aluekehittämisen näkökulma”.  
168Mayer M., et al, (2020), ”Siltasopimusten toimintamallin arviointi”. 
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urvalskriterier för nya regioner. För utvärderingen samlades erfarenheter och 
observationer in från samtliga broavtalsregioner. Forskningsmetoderna var 
materialanalys, expertintervjuer och enkäter riktade till regionala och statliga 
representanter. Resultaten av avtalet med Sydvästra Finland, som hade kommit längst 
med att realisera avtalet, analyserades dessutom statistiskt. 

Enligt utvärderingen har broavtalen många positivt uppfattade effekter. Trots att avtalen 
inte har varit bindande har de lett till mer konsekvent och målinriktad regionutveckling. 
Det har setts som viktigt att avtalen är formella. Största delen av projekten har fokuserat 
på tillgänglighet, utbildning och tillgång på arbetskraft. I förhållande till målen förefaller 
dessa teman vara motiverade. Av den statistiska analysen i Sydvästra Finland att döma 
blev tillgången på arbetskraft bättre och fler arbetslösa än väntat fick jobb efter att 
broavtalet ingicks. Samarbetet mellan statsråd och landskap har varit mest positivt i 
broavtalsförfarandet. 

Enligt utvärderingen upplevde regionernas representanter (medlemmar i regionala 
styrgrupper och representanter för intressegrupper) i allmänhet broavtalens verkningar 
som mer positiva än nationella broarbetsgruppernas representanter gjorde. Eventuella 
orsaker till detta kan vara bristande informationsgång eller att man inte ger verkningarna 
samma betydelse. Som problematiskt i broavtalen nämnde utvärderingen bristande 
engagemang från ministeriernas sida, knappa tilläggsresurser (det fanns inga öronmärkta 
medel för broavtal), snäv tidtabell, brister i det strategiska arbetet, svårigheter med 
projektfinansieringen, utvärdering av effekten, projektfixerade tankesätt och klena 
framgångar i fråga om tillgänglighet transportprojekt). Broavtalsförfarandet ansågs kräva 
ökad tydlighet och snävare ramar men också smidighet och flexibilitet. Därtill behöver 
insatserna vara fokuserade. 

Utvärderingen föreslog fem åtgärder för att utveckla broavtalsförfarandet: 

1. Broavtalets fokus avgränsas mer precist i regionen (tydlig prioritering på omfattande 
insatser). 

2. Klart definierade roller och ansvarsområden för regionernas och statens 
representanter så länge broavtalsförfarandet pågår. 

3. Listning av centrala broavtalsmål för varje region, utveckling av lämpliga 
mätinstrument för uppföljning och granskning av dessa var sjätte månad.  

4. Finansieringshelheten förtydligas och öronmärkta medel för administration av 
broavtalshelheten betalas ut inom avtalstiden.  

5. Broavtalskonceptet konstrueras så att det uppmuntrar och motiverar alla regioner 
både till utveckling av den egna regionen och till samarbete med andra regioner. 

Utvärderarna såg dessutom tre alternativa modeller för en fortsättning: 

1. Broavtal används i fortsättningen uteslutande för att svara på en positiv 
strukturomvandling. I Sydvästra Finland koncentrerade broavtalet sig på den 
positiva strukturomvandlingen. I de andra regionerna ville man däremot också svara 
på en negativ strukturomvandling. Koncentration på positiv strukturomvandling 
skulle sätta fokus på hur verksamhetens inriktas. Nackdelen skulle vara att 
avtalsförfarandets goda sidor inte sprids till regioner där det skulle kunna ge 
ansenlig nytta.  
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2. Broavtal används i fortsättningen för att svara på både positiv och negativ 
strukturomvandling. En sådan modellen ger ökat resursbehov och det blir en 
utmaning att välja regioner eftersom skillnaderna kan vara mycket små regionerna 
emellan. Broavtalsmodellen bör också främja samarbete mellan regionerna. Modellen 
får inte premiera för en svag situation och förbigå regioner som har satsat på positiv 
utveckling. 

3. Goda sidor och positiva erfarenheter av broavtalsmodellen som koncept sprids till 
samtliga regioner. Nyttan skulle få stor spridning och inget urval av regioner behövs. 
Denna modell är mest resurskrävande och förutsätter att konceptet förnyas och 
sammanjämkas med existerande strukturer. Risken är att satsningarna blir bristfälliga 
vilket i så fall leder till svag effekt. 

Bland dessa alternativ rekommenderade utvärderarna modell 2. 

Tabell 8 Utvärderingens sammandrag av broavtalens positiva sidor och förslag till förbättring 

Broavtalens positiva sidor Kan förbättras i broavtalsmodellen 

• Det förtätade samarbetet mellan aktörer på olika 
administrativa nivåer inom olika 
förvaltningsgrenar har varit mycket värdefullt och 
viktigt.  

• Det fördjupade samarbetet har sparat både tid och 
pengar.  

• Verksamhetsmodellerna har kunnat förnyas och 
det har gått att arbeta över förvaltningsgränserna. 

• Den fenomenbaserade metoden att gripa sig an 
med problemlösning i samarbete mellan olika 
ministerier och landskap är ett bra sätt att arbeta. 

• Det har varit synnerligen nyttigt att forma en 
situationsbild och helhetsbild samt identifiera 
problemen tillsammans.   

• Regionerna har observerat att broavtalen har lett 
till utökat och förtätat samarbete mellan aktörer, 
vilket är till långvarig och vidsträckt nytta. 

• Samarbetet har skapat en god grund för fortsatt 
samverkan mellan aktörer.  

• Baserat på statistik tillgången på arbetskraft i 
Sydvästra Finland har förbättrats och arbetslösa 
har i större utsträckning än före broavtalet fått 
jobb.  

 

• Det behövs ökad tydlighet och i någon mån 
prioritering i avtalen, insatserna blir lätt alltför 
brett splittrade.  

• Tydligare gränser måste sättas för insatserna för 
att prioritering i praktiken ska bli av. 

• Centralt att lösa finansieringsfrågan. Öronmärkt 
finansiering och förtydligat finansieringssystem 
önskas för lättare och snabbare verkställighet.  

• Uppföljningen ska vara systematisk, den ska 
tillämpa öppna kriterier och utföras med 
regelbundna mellanrum.  

• Graden av engagemang varierar och förutsätter 
finslipning av konceptet så att olika aktörers roller 
förtydligas.  

• Broavtalsförfarandets principer måste vara 
transparenta för alla.  

• Broavtalen ska ha smidig koppling till övrig 
regionutveckling, till årliga diskussioner mellan 
staten och regionen om regional utveckling 
(ALKE-diskussionerna) och till det regionala 
strategiarbetet. Nu är deras roll inte ännu 
etablerad som en del av helheten. 

• Tillräcklig tid måste reserveras för beredning, 
alltför står brådska i planeringsskedet kan leda till 
svårigheter i verkställighetsskedet.    

• Jämlikheten regionerna emellan bör övervägas när 
broavtalen vidareutvecklas.   

• Modellen behöver mer av snabbhet och flexibilitet 
för att man ska kunna reagera på förändringar i 
verksamhetsmiljön (till exempel coronakrisen).  
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• Samarbetet mellan broavtalsregionerna måste 
förbättras. 
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Bilaga 1 
Målen i fyra Broavtal i Finland 

Sydvästra Finland (Egentliga Finland och Satakunta) 
Broavtalet för Sydvästra Finland koncentrerade sig på tillgång på 1) arbetskraft, 2) 
tillgänglighet, 3) utbildning, 4) plattformar för F&U, 5) kunskapsunderlag och 6) 
kännedom. 169 

Arbetskraftsmålet 
För att främja tillgången på arbetskraft omfattade avtalet åtgärder inom följande delmål: 

• Att förbättra arbetsförmedlingen vid arbets-och näringsbyråer (som erbjuder arbets-
och näringstjänster för jobbsökande och företag) - ett nätverk av positiva strukturella 
förändringar (effektivisera arbetsförmedlingen, samarbete mellan arbets-och 
näringsbyråer, kartläggning av företagens arbetskraftsbehov och kompetensbehoven 
hos arbetssökande i tillväxtsektorer, kombinera invandrares kompetens och potential 
med företagens behov) 

• Stödja ökat teknikkunnande och annat kunnande i företag. 
• Förbättra arbetsmarknadspolitiken i sektorer för tillväxt och ökad tillgänglighet 

(automation, robotik och programmering) exempelvis genom att organisera 
gemensam anskaffning av utbildning170, sprida information om företag som 
rekryterar, pilotprojekt som testade internationell rekrytering. 

• Attrahera internationella experter exempelvis genom att stödja integration av 
utländska studenter och lansering av en marknadsföringskampanj. 

• Bostadsproduktion: Inga åtgärder listades i avtalet men parterna var överens om att 
staten kan främja bostadsproduktion genom de befintliga stödmekanismerna. 

Tillgänglighetsmålet 
När det gäller att förbättra tillgängligheten omfattade avtalet redan pågående projekt och 
eventuella nya projekt för att förbättra infrastruktur och kollektivtrafik, men inga nya 
projekt relaterade till tillgänglighet avtalades i broavtalet. 

Utbildningsmålet var uppdelat i följande delmål, under vilka åtgärder grupperades: 

• Utveckling av yrkesutbildningar för företagens behov. Exempel på projekt: ett 
nätverksprojekt för miljöer som liknar företagspark, utveckling av 
rekryteringstjänster, ett pilotprojekt för yrkesskolor som fokuserade på modern 
industri.  

• Högre utbildning - utökar högskoleutbildning inom teknik 

 
169 Arbets-och näringsministeriet (2018). Kasvun mahdollisuus -positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen 
Lounais-Suomessa. Siltasopimus 13.2.2018 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Siltasopimus+13.2.2018.pdf/1de9256b-afc6-49ab-90be-
f87d011a3124/Siltasopimus+13.2.2018.pdf?t=1524027027000) (23.11.2021) 
170 Gemensam anskaffning av utbildning är en åtgärd som hjälper företag att utveckla personalens kompetens. 

Utbildningen planeras och finansieras med företaget och TE-förvaltningen. Mer information: 
https://www.ely-keskus.fi/yhteishankintakoulutus.  

https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Siltasopimus+13.2.2018.pdf/1de9256b-afc6-49ab-90be-f87d011a3124/Siltasopimus+13.2.2018.pdf?t=1524027027000
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Siltasopimus+13.2.2018.pdf/1de9256b-afc6-49ab-90be-f87d011a3124/Siltasopimus+13.2.2018.pdf?t=1524027027000
https://www.ely-keskus.fi/yhteishankintakoulutus
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• Högre utbildning - Uppföljning av FiTech-partneruniversitetet (öka 
universitetsutbildningen inom teknik och forskning och innovation samt utveckla en 
verksamhetsmodell för samarbete mellan finländska universitet inom teknikområdet) 

Målet för FoU-plattformarna  
Målet var att främja utbyte av forskningsinfrastrukturer och utvecklingsmiljöer och var 
uppdelat i följande delmål, under vilka åtgärder grupperades. 

• Turku Future Technologies Competence Factory (TFT CF) är ett nätverk av alla finska 
tekniska universitet och universitet i Åboregionen som stärker utnyttjandet av 
högteknologi och den senaste forskningskunskapen i företag genom att göra 
universitetets expertis och tjänster mer effektivt tillgängliga för företag. ekonomiska 
områden 

• Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies - en global spetsenhet 
inom automation, robotik och artificiell intelligens i Satakunta 2020. 

Mål för kunskapsunderlag 
I målet ingick en databas för positiv omstrukturering och uppföljning av situationen 
(Poretieto Statistik Service)171, vilket skulle förbättra kunskapsbasen för beslutsfattande. 

Kännedomsmålet 
När det gäller kännedom innehöll avtalet medvetandehöjande kampanjer och förbättra 
bilden av tillgänglighet (berätta om en positiv strukturförändring, förbättra bilden). 
Målgruppen bestod framför allt av finländare i arbetsför ålder och utländska personer 
som arbetar inom branscherna där det finns brist på arbetskraft i Finland och 
branscherna som broavtalens åtgärder riktades till. En annan viktig målgrupp var 
beslutsfattare i Finland och i utomlands. 

Kajanaland 
I broavtalet för Kajanaland172  fokuserade man på att säkra en positiv strukturomvandling 
genom åtgärder som skulle garantera tillgången på kompetent arbetskraft. Målet var att 
trygga tillgången på kompetent arbetskraft i namngivna branscher och på specifika 
objekt som med tanke på Kajanalands utveckling är kritiska samt att överlag förbättra 
tillgången på kompetent arbetskraft för företag i alla branscher och för den offentliga 
sektorn. Som kritiska branscher nämndes gruvdrift, metallindustrin, ICT-branschen och 
där i synnerhet programmerare, skogsbioekonomin (med fokus i trävaruindustrin, 
skogsavverkning och skogsvård), turismen, social- och hälsovårdsbranschen samt 
pedagogik och utbildning. Avtalet inkluderade fem uppsättningar åtgärder: 1) 
tillgänglighet, 2) utbildning och färdigheter, 3) stärkande av FoU-plattformar, 4) 
internationell rekrytering och arbetskraftsinvandring samt; 5) medvetenhet, 
attraktionskraft och bibehållande. Åtgärderna i avtalet delades in i två kategorier: 
åtgärder på gång/pågående och eventuella nya åtgärder. 

 
171 https://www.lounaistieto.fi/poretieto/ (28.12.2021) 
172 Kainuun siltasopimus 2019 – 2020. Päivitetty 11.12.2019 Kainuun siltasopimus. Kainuun 
maakuntahallituksen 28.10.2019 ja valtakunnallisen siltasihteeristön 29.10.2019 hyväksymä sekä 
valtakunnallisen siltaryhmän 26.11.2019 tarkentama ja hyväksymä.  
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Kainuu+siltasopimus.pdf/d4990538-0f66-5788-0f0f-
5a6f65014fa5/Kainuu+siltasopimus.pdf?t=1576825126000) (23.11.2021) 

https://www.lounaistieto.fi/poretieto/
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Kainuu+siltasopimus.pdf/d4990538-0f66-5788-0f0f-5a6f65014fa5/Kainuu+siltasopimus.pdf?t=1576825126000
https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Kainuu+siltasopimus.pdf/d4990538-0f66-5788-0f0f-5a6f65014fa5/Kainuu+siltasopimus.pdf?t=1576825126000
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Tillgänglighet 
Tillgänglighetsåtgärden omfattade främst utveckling av infrastruktur och förbindelser 
men innefattade även en utredning och en handlingsplan för en attraktiv 
bostadsförsörjning. I åtgärderna ingick bland annat ett projekt som utvecklade 
flygförbindelser och en utvärdering av tågtrafik och en utvärdering av tillgång till 
bostäder.  

Utbildning och färdigheter 
Måttet utbildning och färdigheter underströk vikten av regional utbildning för att få 
arbetskraft. Samarbete mellan utbildningsorganisationer och säkrande av förutsättningar 
för handling, ökad webbaserad utbildning och sömlösa utbildningskedjor inom 
nyckelbranscher från gymnasie- till högskole- och universitetsutbildning betonades. 

Stärkande av FoU-plattformar 
Tanken med att stärka plattformarna för forskning och utveckling var att skapa fler 
högkvalificerade jobb, forsknings- och utvecklingsaktiviteter och attraktiva 
utbildningsmiljöer i Kajanaland, speciellt för toppbranscher och smarta 
specialiseringsprioriteringar. I åtgärderna ingick bland annat etableringen av en 
simuleringsmiljö för vård-och omsorg. Ett annat exempel är etableringen av en 
forskningsplattform som kunde användas för att utveckla kemikalier som används i 
batterier. 

Internationell rekrytering och arbetskraftsinvandring  
De nationella och internationella rekryterings- och arbetsbaserade migrationsåtgärderna 
omfattade attraktionen av både högutbildade och högpresterande arbetstagare till 
regionen. I åtgärderna ingick bland annat en utvärdering av sysselsättningseffekter av en 
planerad bioproduktfabrik och ett rekryteringsprojekt inom skogsindustrin.  

Medvetenhet, attraktionskraft och bibehållande  
När det gäller medvetenhet, attraktionskraft och bibehållande var åtgärden att stärka 
Kajanalands rykte nationellt och internationellt. Åtgärden handlade om att skapa en mer 
djupgående bild av faktorer som påverkar unga vuxnas beslut om boende, studier och 
arbete och i vilken utsträckning Kajanaland motsvarar unga vuxnas förväntningar samt 
rekommendationer på vad kan göras för göra Kajanaland mer attraktiv plats att bo och 
arbeta för unga vuxna.  

Birkaland 
Birkalands problem överlag är tillgången på arbetskraft, vartill kommer att efterfrågan 
och utbud inte möts. Birkaland broavtal173 omfattade fyra uppsättningar åtgärder: 1) 
tillgången på arbetskraft och industrins konkurrenskraft, 2) utnyttjandet av Birkalands 
sysselsättningspotential och FoU-plattformar, 3) den cirkulära ekonomins 
kompetensbehov samt 4) smidiga och klimatvänliga transporter. Åtgärderna i avtalet 
delades in i två kategorier: åtgärder på gång/pågående och eventuella nya åtgärder. 

 
173Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Pirkanmaalla Siltasopimus. 
(https://tem.fi/documents/1410877/4489136/Pirkanmaa+siltasopimus.pdf/1f230fa7-469a-4bea-da63-
346a5762726c/Pirkanmaa+siltasopimus.pdf?t=1576825100000) (23.11.2021) 
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Tillgången på arbetskraft 
Avtal för arbetsutbud och industriell konkurrenskraft fokuserade på behoven hos 
regionens export- och teknikbranscher. Åtgärdssatsen omfattade bland annat 
utbildningsåtgärder och attraktion av internationella experter. 

Sysselsättningspotential 
Måttet på utnyttjande av sysselsättningspotentialen i Birkaland och FoU-plattformar 
omfattade en mycket mångsidig uppsättning åtgärder relaterade till t.ex. utbildning, 
kompetenshantering för stora projekt och tillgången på kompetent arbetskraft, 
utvecklingen av Digital Innovation Hub för tillverkning i forsknings- och 
utbildningsinstitutioner, utveckling av artificiell intelligens och sociala tjänster. 

Kompetensbehov inom den cirkulära ekonomin 
Den cirkulära ekonomins kompetensbehov omfattade också mått på cirkulär ekonomi 
och bioekonomi, såsom att möta behoven av kontinuerligt lärande och utveckling av 
FoU-plattformar. 

Smidiga och klimatvänliga transporter 
Temat smidiga och klimatvänliga transporter omfattade ett antal transportprojekt som 
fick utökad finansiering. Avtalet angav att åtgärderna skulle främjas så långt det var 
möjligt. 

Norra Savolax 
I broavtalet för Norra Savolax var det uttalade målet att insatserna skulle öka regionens 
attraktionskraft och på så vis förbättra tillgången på arbetskraft och kompetens samt 
stödja företagens teknologiska förnyelse. Avtalet hade fyra teman. 1) Främjande av 
arbetskraftsinvandring, 2) Förbättring av affärsnätverkens kvalitet och drift, 3) regionen 
som ett sysselsättningsområde och 4) utbildning utifrån arbetsgivarnas behov. 
Åtgärderna i avtalet delades in i två kategorier: åtgärder på gång/pågående och 
eventuella nya åtgärder. 174 

Främjande av arbetskraftinvandring 
Tema 1 i avtalet, främjande av arbetskraftsinvandring genom nya medel och tillväxt av 
internationella experter, innefattade bl.a. åtgärder för att öka både nationell och 
internationell medvetenhet och image, för att stödja företagsrekrytering, för att förbättra 
regionala mottagningstjänster, för att främja internationell rekrytering och för att 
tillhandahålla utbildning i främmande språk till internationella studenter.  

Förbättring av affärsnätverkens kvalitet 
Tema 2 i avtalet, Förbättring av affärsnätverkens kvalitet och drift, omfattade 
utvecklingen av kvalitet, kompetens och verksamhetsmodell för 
underleverantörsnätverk, samt praktisk utveckling av teknikföretagens konkurrenskraft, 
tillväxt och drift. 

 
174Pohjois-Savon siltasopimus. tammikuu 2019.  

(pohjois-savo.fi/media/liitetiedostot/tiedotteet/2019/siltasopimus_pohjoissavo.pdf) (23.11.2021) 
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Regionen som ett sysselsättningsområde 
Tema 3 i avtalet, regionen som ett enda sysselsättningsområde och relaterade 
transportarrangemang, inkluderade ett antal transportprojekt. 
Kommunikationsministeriet har i avtalet inte åtagit sig att genomföra regionala 
kartläggningar och åtgärder utan lovade att utreda transportbehov, resekedjors funktion 
och transporttjänsters möjligheter på nationell nivå. 

Utbildning utifrån arbetsgivarnas behov  
Tema 4 i avtalet, utbildning utifrån arbetsgivarnas behov, omfattade bl.a. öka utbudet av 
utbildning, utveckla FoU-plattformar och verksamhetsmodeller, förbättra 
arbetsförmedlingen, utveckla kontinuerlig kompetens och attrahera internationell 
kompetens. 

 



 

 

På vilket sätt statens insatser bidrar till svensk tillväxt och näringslivsutveckling står i 
fokus för våra rapporter. 

Läs mer om vilka vi är och vad nyttan med det vi gör är på www.tillvaxtanalys.se. Du 
kan även följa oss på LinkedIn och YouTube. 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om pågående och 
planerade analys- och utvärderingsprojekt.  

Varmt välkommen att kontakta oss! 

 

Tillväxtanalys 
Studentplan 3, 831 40 Östersund 

Telefon: 010-447 44 00 
E-post: info@tillvaxtanalys.se 
Webb: www.tillvaxtanalys.se 

https://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.tillvaxtanalys.se/
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