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Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä 
Kommunikationsanvisningar för projekt som fått finansiering 

Vad fint att ert projekt är med i stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä!  

Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä 2018‒2022, som ingår i miljöministeriets program för 
träbyggande, beviljar finansiering till projekt som främjar användningen av trä i byggandet.  

Anvisningar till stöd för kommunikationen om projekten 

Projekt som beviljats finansiering 

• Vi önskar att ni aktivt informerar om ert projekt och dess resultat t.ex. på er webbplats, i 
sociala medier och eventuellt också till medierna. 

• Projekten förutsätts nämna programmet för träbyggande i sin kommunikation. Ni får tillgång 
till färdiga meningar som ni kan anpassa till era texter. 

• Alla projekt ska föra in uppgifterna om sitt projekt och komplettera dem under projektets 
gång i den projektportal som upprätthålls av föreningen Träproduktindustrin 
(www.hankeportaali.fi). Projektets slutrapport ska också läggas till portalen. I projektportalen 
kan ni använda det sammandrag av ert projekt som finns på webbsidan för programmet för 
träbyggande. 

• Vi önskar att ni informerar även miljöministeriet om er projektkommunikation.  

• Vi önskar att ni också skickar bilder av era projekt för att användas i kommunikation.  

• Uppgifter om hur ni informerar om projektet och bilder kan skickas till adressen 
puutuki@ym.fi. 

Miljöministeriets program för träbyggande 

• erbjuder projekten en logotyp, färdiga meningar om programmet för träbyggande och 
stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä samt citat från och möjligheter till 
intervjuer med sakkunniga inom programmet för träbyggande. Alla färdiga texter finns i 
denna anvisning. Logotypen kan laddas ner på denna wepplats. 

• berättar vid behov om hur projekten framskrider i nyhetsbrevet för programmet för 
träbyggande – nyhetsbrevet kan beställas på adressen ym.fi/puukirje  

• stöder i nyhetsbrevet mediekommunikationen och kommunikationen om de projekt som fått 
finansiering 

• presenterar projekten i korthet på miljöministeriets webbsida för programmet för 
träbyggande 

• presenterar projekten och deras resultat vid sina egna evenemang och anföranden 

• är under våren i kontakt med dem som ansvarar för kommunikationen om projekten. 

Frågor om kommunikationen om stödprogrammet? 

Kommunikationen om programmet för träbyggande sköts av kommunikationskonsulterna Elisa Ylinen och 
Katariina Ahonen vid Kaiku Helsinki i samarbete med miljöministeriet. Under våren och hösten frågar Kaiku 
Helsinki projekten om hur de framskrider och ger vid behov de projekt som fått finansiering råd om 
kommunikation. 

http://www.hankeportaali.fi/
mailto:puutuki@ym.fi
https://ym.emmi.fi/l/-BRVhn-HtFrQ/f/mzVw
https://ym.fi/puukirje
https://ym.fi/sv/stodprogrammet-for-tillvaxt-och-utveckling-med-tra
https://ym.fi/sv/stodprogrammet-for-tillvaxt-och-utveckling-med-tra
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Kontaktuppgifter 

Frågor som gäller stödprogrammet och uppgifter om projektets kontaktperson för kommunikation, 
bilder och information om projektet kan skickas till adressen puutuki@ym.fi 

Projektfrågor och anvisningar 
Iida Humphreys, planerare, iida.humphreys@ym.fi, +358 295 250 307 

Programhelheten för träbyggande 
Petri Heino, programchef, petri.heino@ym.fi, +358 295 250 203 

Övervakning och rapportering av stödprogrammet 
Simon Le Roux, projektsakkunnig, simon.leroux@ym.fi, +358 295 250 086 

Kommunikationen om stödprogrammet 
Katariina Ahonen, kommunikationsbyrån Kaiku Helsinki, +358 50 587 7737, gemensam e-post 
ym@kaikuhelsinki.fi  

Färdiga texter 

Allmän information om stödprogrammet 

Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä 

Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande pågår stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä. 
Stödprogrammet främjar användningen av trä i byggandet genom att bevilja understöd till olika slags projekt. 
Stödprogrammet anvisar stöd till utvalda teman på området, samtidigt som intressegrupper aktiveras och nya aktörer 
engageras. Målet är att de projekt som beviljas stöd ska ha brett genomslag och kunna påskynda tillväxten på området. 
Finansiering beviljas för sammanlagt högst 5 miljoner euro under åren 2018–2022. 

De första stöden inom ramen för stödprogrammet beviljades under hösten 2018. Temat för den första 
ansökningsomgången var främjande av digitaliseringen inom träbyggande, temat för den andra ansökningsomgången 
var användarorienterade lösningar och temat för den tredje ansökningsomgången var cirkulär ekonomi inom 
träbyggande. Temat för den fjärde ansökningsomgången var utveckling av industriellt träbyggande i nätverk, och den 
femte ansökningsomgången förenade alla teman för de tidigare ansökningsomgångarna.  

Meningar om stödprogrammet och den erhållna finansieringen som ska ingå i 
pressmeddelanden och nyheter 

Projektets namn/projektet har fått finansiering från miljöministeriets program för träbyggande. Målet med programmet för 
träbyggande är att öka användningen av trä i byggandet för att främja klimatmålen. 

ELLER 

Projektet har beviljats finansiering inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande. Målet med programmet för 
träbyggande är att öka användningen av trä i byggandet för att främja klimatmålen. 

ELLER 

Stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä, som är en del av miljöministeriets program för träbyggande, har 
beviljat projektet statsunderstöd. Träbyggandet är en del av ett hållbart skogsbruk. 

ELLER 

Projektet har fått statsunderstöd från miljöministeriets stödprogram för tillväxt och utveckling med trä. Träbyggandet är en 
del av ett hållbart skogsbruk. 

Ni kan själva redigera meningarna så att de passar in i era texter 

mailto:puutuki@ym.fi
mailto:iida.humphreys@ym.fi
mailto:petri.heino@ym.fi
mailto:simon.leroux@ym.fi
mailto:ym@kaikuhelsinki.fi
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Sociala medier 

Twitter 

Miljöministeriet: @yministerio 

Petri Heino: @puuromotor  

#träbyggande 

Citat från sakkunniga inom programmet för träbyggande till pressmeddelanden och 
nyheter 

Ta kontakt 

Projektfrågor och anvisningar 
Iida Humphreys, planerare, iida.humphreys@ym.fi, +358 295 250 307 

Programhelheten för träbyggande 
Petri Heino, programchef, petri.heino@ym.fi, +358295250 203  

Teman för stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä 
Simon le Roux, projektsakkunnig, simon.leroux@ym.fi, +358 295 250 086 

Pressmeddelanden om stödprogrammet 

PRESSMEDDELANDE 23.4.2021: Miljöministeriet har beviljat understöd till projekt som utvecklar 
träbyggande 

PRESSMEDDELANDE 28.4.2020 (på finska): Miljöministeriet ger understöd för att utveckla industriellt 
träbyggande  

PRESSMEDDELANDE 5.2.2020 (på finska): Miljöministeriet beviljar understöd för projekt som främjar 
cirkulär ekonomi inom träbyggande – nu också ny information om träbaserat rivningsavfall 

PRESSMEDDELANDE 10.10.2019 (på finska): Under den andra ansökningsomgången för stödprogrammet 
för tillväxt och utveckling med trä beviljades finansiering till projekt som utvecklar användarorienterade 
lösningar inom träbyggande 

PRESSMEDDELANDE 9.1.2019 (på finska): Miljöministeriets stödprogram finansierar cirkulär ekonomi och 
användarorienterade lösningar inom träbyggande 

PRESSMEDDELANDE 20.11.2018 (på finska): Finansiering till 11 nya projekt under den första 
ansökningsomgången inom stödprogrammet Tillväxt och utveckling med trä 

PRESSMEDDELANDE 24.7.2018: Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första 
omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen 

https://twitter.com/yministerio
https://twitter.com/puuromoottori
mailto:iida.humphreys@ym.fi
mailto:petri.heino@ym.fi
mailto:simon.leroux@ym.fi
https://ym.fi/sv/-/miljoministeriet-har-beviljat-understod-till-projekt-som-utvecklar-trabyggande
https://ym.fi/sv/-/miljoministeriet-har-beviljat-understod-till-projekt-som-utvecklar-trabyggande
https://ym.fi/-/ymparistoministerion-tukiohjelmasta-avustuksia-teollisen-puurakentamisen-hankkeisiin
https://ym.fi/-/ymparistoministerion-tukiohjelmasta-avustuksia-teollisen-puurakentamisen-hankkeisiin
https://ym.fi/-/ymparistoministeriolta-avustusta-puurakentamisen-kiertotalouden-hankkeisiin-myos-puupohjaisista-purkujatteista-keratty-uutta-tietoa
https://ym.fi/-/ymparistoministeriolta-avustusta-puurakentamisen-kiertotalouden-hankkeisiin-myos-puupohjaisista-purkujatteista-keratty-uutta-tietoa
https://ym.fi/-/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelman-toisella-hakukierroksella-myonnettiin-rahoitusta-puurakentamisen-kayttajalahtoisia-ratkaisuja-kehittaville-hankkeille
https://ym.fi/-/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelman-toisella-hakukierroksella-myonnettiin-rahoitusta-puurakentamisen-kayttajalahtoisia-ratkaisuja-kehittaville-hankkeille
https://ym.fi/-/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelman-toisella-hakukierroksella-myonnettiin-rahoitusta-puurakentamisen-kayttajalahtoisia-ratkaisuja-kehittaville-hankkeille
https://ym.fi/-/ymparistoministerion-tukiohjelmasta-rahoitusta-puurakentamisen-kiertotalouteen-ja-kayttajalahtoisiin-ratkaisuihin
https://ym.fi/-/ymparistoministerion-tukiohjelmasta-rahoitusta-puurakentamisen-kiertotalouteen-ja-kayttajalahtoisiin-ratkaisuihin
https://ym.fi/en/-/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelman-ensimmaisella-hakukierroksella-rahoitusta-11-uudelle-hankkeelle
https://ym.fi/en/-/kasvua-ja-kehitysta-puusta-tukiohjelman-ensimmaisella-hakukierroksella-rahoitusta-11-uudelle-hankkeelle
https://ym.fi/sv/-/miljoministeriet-inleder-ett-stodprogram-for-trabyggande-den-forsta-omgangen-ar-inriktad-pa-projekt-som-framjar-digitaliseringen
https://ym.fi/sv/-/miljoministeriet-inleder-ett-stodprogram-for-trabyggande-den-forsta-omgangen-ar-inriktad-pa-projekt-som-framjar-digitaliseringen
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