Hankkeesi on osa suurempaa yhteistä
työtä – Ohje Uusimaa-ohjelman
näkyvyydestä hankeviestinnässä
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Hyödynnä Uusimaa-ohjelmaa hankkeesi
viestinnässä
Mistä on kyse?
Lähes kaikki Uudenmaan liiton rahoittamat hankkeet toteuttavat Uusimaa-ohjelman tavoitteita. Ohjelma
on laaja, pitkän tähtäimen suunnitelma 1,6 miljoonan asukkaan Uudenmaan kehittämiseksi. Ohjelma
määrittelee kehittämisen lähtökohdat ja strategiset linjaukset sekä tavoitteet ja toimenpiteet niiden
saavuttamiseksi.

Miten tämä liittyy hankkeeseeni?
Rahoituspäätöksestäsi käy ilmi, toteuttaako hankkeesi Uusimaa-ohjelmaa. Jos näin on, toivomme sinun
tuovan asian esiin hankkeesi viestinnässä.

Mitä hyötyä tästä on hankkeelleni?
Tuomalla Uusimaa-ohjelmaa esiin hankkeesi viestinnässä liität projektisi osaksi yhteistä, uusmaalaisten
toimijoiden tekemää pitkän aikavälin kehitystyötä. Uusimaa-ohjelman kautta hankkeesi laajenee
koskemaan oman kohderyhmäsi lisäksi koko maakuntaa. Yhteys isompaan kokonaisuuteen antaa
hankkeellesi tärkeän lisäkontekstin, painoarvoa ja laajempaa maakunnallista merkitystä. Tämä on etu,
joka sinun kannattaa hyödyntää viestinnässäsi.

Miten tuon Uusimaa-ohjelman näkyviin hankkeeni viestinnässä?
Uusimaa-ohjelmaa voi tuoda luontevasti esiin hankkeeseen liittyvissä uutis-, tiedote-, kuvaus- ja
markkinointiteksteissä, joita joka tapauksessa kirjoitat ja lähetät hankkeen aikana verkkoon, medialle,
sidosryhmille, osallistujille jne.
Jokainen hanke on omanlaisensa, joten on tärkeää, että viestit Uusimaa-ohjelmasta juuri sinun
hankkeesi kannalta sopivin sanankääntein, sopivissa kohdissa ja tilanteissa.
Ohessa on muutama esimerkkiteksti Uudenmaan liiton rahoittamia hankkeita/toimenpiteitä kuvaavista
uutisista. Niistä saat vinkkiä siihen, millä tavoin Uusimaa-ohjelmaa voi tuoda näkyviin yksittäisen
hankkeen/toimenpiteen yhteydessä. Hyvä nyrkkisääntö on, että selvität esim. rahoituspäätöksestäsi,
mitä Uusimaa-ohjelman strategista valintaa ja/tai tavoitetta hankkeesi toteuttaa, ja upotat tämän
lauseella tai parilla hankkeesi uutiseen/kuvaukseen/tiedotteeseen.

Esimerkki 1: uutinen UML rahoittamasta maahanmuuttajien
yrityspalvelusta:
”Maahanmuuttajien yrityspalvelu on osa laajempaa maahanmuuton ja kotoutumisen
kehitystyötä Uudellamaalla. Tarkoituksena on helpottaa kansainvälisten osaajien
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kotoutumista ja kehittää työperäisen maahanmuuton neuvonta- ja ohjausverkostoa koko
maakunnan alueella.
Toimenpiteet ovat osa Uusimaa-ohjelmaa, joka linjaa pitkän aikavälin tavoitteita ja
kehityksen suuntaa Uudenmaan alueella.”
– Pätkä Uudenmaan liiton nettisivuilla 25.4.2014 julkaistussa uutisessa:
Yrityspalvelut Uudenmaan maahanmuuttajille paranivat

Esimerkki 2: Uutinen Uudenmaan liiton rahoittamasta
ympäristövastuullisuuden toimenpideohjelmasta:
”Ympäristövastuullisuuden toimenpideohjelma toteuttaa Uusimaa-ohjelmaa, joka linjaa
pitkän aikavälin kehitystä Uudellamaalla. Ohjelman yhtenä tavoitteena on, että
tulevaisuuden uusmaalaiset ovat ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita ja kuluttajia.”
– Pätkä Uudenmaan liiton nettisivuilla 5.6.2014 julkaistussa uutisessa:
Uusimaa sai oman ympäristövastuullisuuden toimenpideohjelman

Esimerkki 3: Uutinen HINKU-hankkeessa mukana olevien Uudenmaan
kuntien päästövähennyksistä:
”Uudenmaan on syytä iloita HINKU-kuntiensa menestyksestä, sillä ne edistävät
toiminnallaan koko maakunnan etua. Uusimaa pyrkii hiilineutraaliksi maakunnaksi
vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on osa Uusimaa-ohjelmaa, joka linjaa pitkän aikavälin
kehitystyötä Uudenmaan alueella. Tänä vuonna käynnistyy suunnittelutyö, joka selvittää
tarkempia toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.”
– Pätkä Uudenmaan liiton nettisivuilla 14.5.2014 julkaistussa uutisessa:
Uudenmaan kunnat HINKU-päästövähennysten kärjessä

Mistä saan lisätietoa Uusimaa-ohjelmasta?
Uusimaa-ohjelma löytyy Uudenmaan liiton verkkosivuilta kohdasta Ohjelmatyö, osoitteesta
www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa-ohjelma. Pääset dokumenttiin helposti käsiksi myös googlen kautta.
Ohjelma on jaettu strategisiin tavoitteisiin ja niistä johdettuihin valintoihin. Tarkemmat tavoitteet ja
toimenpiteet on listattu kunkin valinnan yhteyteen.
Uudenmaan liitto on tehnyt Uusimaa-ohjelman yhteistyössä alueen kuntien, valtion viranomaisten ja
muiden aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Maakuntavaltuusto hyväksyi ohjelman
11.12.2013 ja se päivitetään valtuustokausittain. Toimeenpanoa ohjaava erillinen
toimeenpanosuunnitelma tarkistetaan vuosittain.
Uusimaa-ohjelma on osa Uudenmaan liiton aluekehitystyötä, joka perustuu lakiin alueiden
kehittämisestä.
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