
 

2014 
vuosikertomus 

  



1 
 

Sisältö 
 

Johtoryhmätoiminta ja hallinto .............................................................................................................. 2 

Johtoryhmän kokoukset ...................................................................................................................... 2 

Suunnittelupäivät: Pinsiö, Urkin piilopirtti 22.-23.5.2014 .................................................................. 2 

Työryhmätoiminta .............................................................................................................................. 3 

Uuden johtoryhmän nimeäminen kaudelle 2015-2017 ..................................................................... 3 

Hankehakemukset .............................................................................................................................. 3 

Koulutuksen tuki ..................................................................................................................................... 4 

UniPID-virtuaaliopinnot ...................................................................................................................... 4 

UNCTAD vi-yhteistyö ........................................................................................................................... 5 

Maisteripalkinto 2014 ......................................................................................................................... 5 

Tutkimuksen tuki ..................................................................................................................................... 7 

Globaalin kehityksen seminaarien tuki ............................................................................................... 7 

Osallistuminen tiedepoliittisiin prosesseihin ...................................................................................... 7 

Tärkeimmät UniPID-projektien toiminnot .......................................................................................... 8 

Tapahtumat ja sidosryhmätoiminta ........................................................................................................ 9 

COOPERATION ACROSS BORDERS – COMPREHENSIVE RESPONSES TO TRANSECTING GLOBAL 

CHALLENGES?...................................................................................................................................... 9 

Kehitystutkimuksen päivä 2014 ja yhteistyö Kehitystutkimuksen seuran kanssa ............................ 11 

KV-kevätpäivät 2014 ......................................................................................................................... 11 

Yhteistyö Westermarck-seuran kanssa ............................................................................................. 11 

Devestu päätösseminaari Postdevelopment as paradigm? .............................................................. 11 

NOLAN 2015 “Struggles over Resources in Latin America” .............................................................. 11 

Osallistuminen olennaisiin kv-tapahtumiin ...................................................................................... 11 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vuonna 2014 ................................................................................... 12 

Viestintä ................................................................................................................................................ 13 

 

  



2 
 

Johtoryhmätoiminta ja hallinto 
 

Johtoryhmän kokoukset 
 

UniPID-johtoryhmä kokoontui neljä kertaa vuonna 2014. Jäsenyliopistojen edustus oli varsin 

kattavaa ja aktiivista johtoryhmän kokouksissa läpi vuoden. Edellisiltä vuosilta tuttuun tapaan 

vuoden kolmas kokous järjestettiin virtuaalisesti Adobe Connect Pro -yhteyden kautta.  

 

Johtoryhmän kokoukset Osallistujat Jäsenyliopistojen 

edustus 

Tarkkailijajäsenten 

edustus 

17.2.2014 Åbo Akademi 14 9 / 10 1 / 2 

22.5.2014 Urkin Piilopirtti, Pinsiö 

(Suunnittelupäivien yhteydessä) 

15 9 / 10 1 / 2 

9.9.2014 ACP-yhteydellä 15 9 / 10 2 / 2 

11.11.2014 Helsingin Yliopisto 16 8 / 10 1 / 2 

 

Suunnittelupäivät: Pinsiö, Urkin piilopirtti 22.-23.5.2014 
 

Suunnittelupäivät on UniPIDin johtoryhmätyön ja toiminnan strategisen kehittämisen tärkein 

tapahtuma. Suunnittelupäivät järjestettiin 22.-23. toukokuuta 2014 johtoryhmän toisen kokouksen 

yhteydessä Urkin piilopirtillä Pinsiössä. Suunnittelupäivien agendalla oli useita erittäin suuria 

kokonaisuuksia.  

Ensimmäisenä päivänä johtoryhmä kokoontui luomaan UniPID-toiminnan indikaattoreita 

ryhmätyönä. Indikaattoreilla pyritään mittaamaan UniPID keskeisimpiä toimintoja koulutuksen tuen, 

tutkimuksen tuen, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja hallinnon ja viestinnän osalta. Indikaattoreita 

on kehitetty vuoden mittaan eteenpäin ja seuraavana askeleena tulisi indikaattoreille kehittää myös 

kehitystavoitteita.  

Ensimmäisen päivän toinen suuri teema oli keskustelu HEI-ICI ja NSS-ohjelmien evaluoinnista ja 

UniPID-verkoston kommentin luominen. HEI-ICI ja NSS-ohjelmien evaluaation keskeisimmät 

suositukset keskusteltiin läpi pienryhmissä varsin idyllisissä ja aurinkoisissa maisemissa Urkin 

piilopirtin savusaunan terassilla ja Ison Lehmijärven rannalla. Evaluaation ohella iltasessiossa 

keskusteltiin myös laajemmin yliopistojen roolista kehitysyhteistyössä ja kehitystutkimuksen 

rahoituksesta.  Keskustelujen perusteella UniPID-koordinaattori Johanna Kivimäki työsti UniPID:n 

virallisen kommentin, joka toimitettiin ministeriöön jo heti seuraavana aamuna.  

Toisen päivän agendalle oli varattu FinCEAL-jatkohakemuksen työstämistä, sekä 

virtuaaliopintojen kehittämistä. Aamun sessiossa johtoryhmä kokoontui FinCEAL-jatkohakemuksen 

pariin. Suunnittelukokouksessa linjattiin hakemuksen aikataulua ja painopistealueita, keskittyen 

erityisesti Aasia-laajennuksen implikaatioihin, sekä FinCEAL-koordinaattoreiden sijoittamiseen 

jäsenyliopistojen välillä.  
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Suunnittelupäivien viimeinen iltapäivä kului UniPID-virtuaaliopintojen parissa. Erityisesti 

agendalla oli virtuaaliopintojen kokonaisuuden kehittäminen - keskittyen minor-ohjelmaan - sekä 

virtuaaliopintojen kansainvälistäminen. Koska suunnittelupäivien tarkoituksena on strategisen 

kehittämisen ohella myös johtoryhmän virkistäytyminen, oli ohjelmaan varattu aikaa myös 

vapaamuotoiseen oleskeluun - mölkyn, savusaunan ja grillikotaillallisen merkeissä.  

 

Työryhmätoiminta 
 

Vuonna 2014 UniPID:n tohtorikoulutustyöryhmä suunnitteli työpajaa kehitystutkimuksen 

väitöskirjojen ohjauksen kehittämiseksi, sekä kehitystutkimuksen alan tohtorikoulutuksen ja 

yhteistyötarpeen kartoittamista jäsenyliopistoissa. Nämä toimet päätettiin kuitenkin siirtää uuden 

johtoryhmän päätettäväksi ja toimeenpantavaksi. Johtoryhmän jäsenistä, sekä Kehitystutkimuksen 

seuran edustajista muodostunut valmistelutyöryhmä organisoi ja toteutti maisteripalkinnon 

opinnäytteiden esiarvioinnin. Lisäksi johtoryhmä järjestäytyi arvioimaan sekä virtuaaliopintojen 

kurssiehdotuksia, että seminaarien tuen -hakemuksia.  

 

Uuden johtoryhmän nimeäminen kaudelle 2015-2017 
 

UniPID-johtoryhmän nimeäminen kaudelle 2015-2017 toteutettiin syksyn 2014 aikana. 

Nimityskirjeet lähetettiin jäsenyliopistojen rehtoreille lokakuussa 2014 ja nimitysten takaraja oli juuri 

ennen joulua. Uusi johtoryhmä on monipuolinen kokonaisuus niin uusia kuin myös entisiltä kausilta 

tuttuja edustajia. Uusi johtoryhmä tulee järjestäytymään vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa.  

 

Hankehakemukset 
 

UniPID osallistui vuonna 2014 yhteensä neljään hankehakemukseen.  

Vuonna 2014 Rahoitushakemusten ja saadun 

rahoituksen määrän suhde 

Haettu Saatu 

FinCEAL Plus (OKM) 1 230 093,19 € 1 200 000,00 € 

RINEA (H2020) 1 927 364,00 € 1 927 364,00 € 

UniPID osuus 291 740,00 € 291 740,00 € 

EPICTLI (H2020) 1 183 504,00 € 0,00 € 

UniPID osuus 130 224,00 € 0,00 € 

Suomen Kulttuurirahasto 100 000,00 € tbc 

UniPID/JyU osuus 53 000,00 € tbc 

http://www.unipid.fi/en/page/41/unipid_board_members_and_contact_details/
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Koulutuksen tuki  
 

UniPID-virtuaaliopinnot 
 

Vuoden 2014 aikana toteutettiin yhteensä 18 UniPID 

virtuaaliopintojen kurssia. Kevätlukukaudella 2014 

järjestettiin virtuaaliopintojen puitteissa 8 kurssia. Kesällä 

kursseja tarjottiin yksi, ja syyslukukaudella 9. Kursseja 

järjestettiin yhteensä kuuden UniPID-jäsenyliopiston 

toimesta.  

UniPID-virtuaaliopintojen suosio on ollut kasvussa viime 

vuosien aikana. Opiskelijoiden kokonaismäärä 

kalenterivuonna 2014 oli 559, mutta kursseille haki 

huomattavasti suurempi määrä opiskelijoita kun kursseilla oli 

kapasiteettia. 16 kurssin ilmoittautumistiedoista selviää, että 

niille haki vuonna 2014 yhteensä 1310 opiskelijaa. Summasta 

puuttuu kahden suositun kurssin (Intro to Development 

Economicsin ja International Development Policy and Analysis) opiskelijamäärät. Kasvava kiinnostus 

kursseja kohtaan nostaakin esiin kysymyksen UniPID-opintotarjonnan laajuudesta ja tarvittavasta 

kapasiteetista. Huomattavaa on myös, että kiinnostus kursseja kohtaan ei ole jakautunut tasaisesti 

jäsenyliopistojen välillä. Kursseja tarjoavilla yliopistoilla on huomattavasti korkeammat 

opiskelijamäärät muihin yliopistoihin verrattuna, joka selittynee osittain kurssien tiedottamisesta.  

 

Huom! Diagrammi on luotu 463 opiskelijan otoksesta. 
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Syksyllä 2014 UniPID otti käyttöön uuden kurssisuoritusten rekisteröintijärjestelmän. Uusi 

järjestelmä mahdollistaa kurssisuoritusten rekisteröimisen kurssin tarjonneen yliopiston 

suoritusrekisteriin. Uusi järjestelmä edellyttää, että opiskelija itse siirtää opintosuorituksensa 

kotiyliopistoonsa.  

Syksyn 2014 aikana UniPID aloitti myös virtuaaliopintojen arvioinnin. Syksyn aikana toteutettiin 

kysely opiskelijoille ja kurssikoordinaattoreille, pyrkien identifioimaan UniPID-opintojen vahvuuksia 

ja kehitystarpeita. Prosessia jatketaan vielä kevään 2015 aikana haastatteluiden muodossa. 

Syksyn kurssirahoitushaussa haettiin kahta uutta UniPID-kurssia (6500€ /kurssi), ja yhtä 

päivitysrahoitusta jo käynnissä olevalle kurssille (3500€). Hakemuksia hakukierroksella tuli kolme, 

kaksi uuden kurssin luomista varten ja yksi päivitysrahoitushakemus. Vain päivitysrahoitushakemus 

hyväksyttiin, kurssille Water and Society, jonka järjestää Tampereen yliopisto. Uusi haku järjestetään 

keväällä 2015.  

 

UNCTAD vi-yhteistyö  
 

Osana virtuaaliopintojen kansainvälis-

tämisprosessia UniPID käynnisti yhteistyön 

UNCTAD virtuaali-instituutin (vi) kanssa ja 

marraskuussa 2014 Jyväskylän yliopisto liittyi 

UNCTAD vi:n jäseneksi. Osana 

valmisteluprosessia Vlasta Macku, virtuaali-

instituutin johtaja, kutsuttiin yhdeksi UniPID:n 

ja FinCEAL:n järjestämän CCI-seminaarin 

puhujista. 

Lokakuussa 2014 järjestettiin virtuaaliopintojen kurssihaku teemalla “Trade and Development”. 

Haun tarkoituksena oli kehittää kursseja, joita pilotoitaisiin tulevaa UNCTAD Vi yhteistyötä varten. 

Hakuun lähetettiin kolme kurssihakemusta, joita ei rahoitettu, sillä ne eivät täysin vastanneet haun 

kriteerejä. Koska kurssihaku epäonnistui, johtoryhmän kokouksessa 4/2014 johtoryhmä teki 

päätöksen kehittää “Trade and Development” -kurssi osaksi UniPID-kurssitarjontaa.  

Maisteripalkinto 2014 
 

Vuoden 2014 Kehitystutkimuksen maisteripalkinto 

kilpailuun osallistui ennätykselliset kolmekymmentä 

opiskelijaa. Opiskelijat edustivat lukuisia tieteenaloja ja 

kilpailuun osallistui opiskelijoita viidestä eri UniPID-

jäsenyliopistosta. Kilpailu järjestettiin yhteistyössä 

Kehitystutkimuksen seuran kanssa. 

Kilpailun ja 1000 euron pääpalkinnon voitti Henry O. 

Salas Lazo (Helsingin yliopisto) Latinalaisen Amerikan 

tutkimuksen työllään "Local Voices and Perspectives: A 

Study on the Contextualisation of Women's 

Empowerment in Lima, Peru". Pääpalkinnon lisäksi 

kilpailussa myönnettiin kaksi 250 euron 
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kunniamainintaa toiseksi ja kolmanneksi parhaille osallistujille. Toiselle sijalle tuli Kukka Ranta 

(Helsingin yliopisto) kehitystutkimuksen työllään "Ryöstetty meri - Euroopan unioniin 

kalastussopimusten vaikutukset Senegalin pienkalastajien ruokaturvaan ja elinkeinoon" ja 

kolmannelle sijalle pääsi Lauri Heimo (Tampereen yliopisto) sosiaalipolitiikan työllään "The Idea of 

Conditional Cash Transfers". 

 

 
 

Kilpailun palkintogaala järjestettiin UniPID:n ja FinCEAL:n yhteisessä “Cooperation Across Borders 

- Comprehensive responses to Transecting Global Challenges” -seminaarissa Helsingissä 12. 

marraskuuta 2014.  

Maisteripalkinnon valintaraadin muodostivat emeritaprofessori Rauni Räsänen, 

emeritusprofessori Reijo Heinonen ja emeritusprofessori Olavi Luukkanen. Kuusihenkisessä 

valmisteluraadissa Kehitystutkimuksen seuran edustajina toimivat Nina Himberg, Karen Heikkilä ja 

Marikki Stocchetti ja UniPID-verkoston edustajina Satu Miettinen, Mikko Perkiö ja Johanna Turunen. 

Outi Etuaho toimi valmisteluraadin sihteerinä.  
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Tutkimuksen tuki  
 

Globaalin kehityksen seminaarien tuki 
 

Vuonna 2014 UniPID aloitti uutena toimintona globaalin kehityksen seminaarien tuen. 

Seminaarien tuen tarkoituksena on jakaa pienimuotoista tukea kehitysteemoihin pureutuville 

seminaareille, tukien erityisesti kehitystutkimuksen kansallista dialogia, jäsenyliopistojen 

monipuolista kehitystutkimuksen seminaaritarjontaa, sekä tohtoriopiskelijoiden 

osallistumismahdollisuuksia.  

Vuonna 2014 seminaarin tuen hakemuksia tuli yhteensä kuusi ja UniPID jakoi näistä kahdelle 

2000 euron tuen. Globaalin kehityksen seminaarien tukea vuonna 2014 saivat; 

 “Youth and political engagement in contemporary Africa”, 12.–14.2.2014, Helsingin yliopisto. 

 “Reading acquisition and learning with technology-enhanced tools in Sub-Saharan 

countries”, 25.-30.8.2014, Jyväskylän yliopisto. 

Vuoden 2015 seminaarien tuen hakukierros toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Vuoden 2015 

haku herätti paljon kiinnostusta ja UniPID vastaanotti yhteensä 12 hakemusta. Vuonna 2015 tukea 

myönnettiin poikkeuksellisesti seitsemälle seminaarille, yhteensä 11 350 euron edestä.  

 

Osallistuminen tiedepoliittisiin prosesseihin  
 

 Tärkeiden kotimaisten ja kansainvälisten prosessien kommentointi 

o HEI-ICI / NSS - ohjelmien evaluaation kommentti  

o EU/ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuja koskeva kommentti  

o Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikkadokumenttien säännöllinen kommentointi 

ministeriöiden pyynnöstä osana FinCEAL:n aktiviteetteja 

 Kolme kansainvälistä side-eventiä 

o Africa-EU Summit, ml. kommentti ja työpanos pääministerin puheeseen kokouksessa 

o EU-Africa High Level Policy Dialogue Expert Working Group on Food and Nutritions 

Security and Safety 

o EU-CELAC alueiden välinen seminaari “STI cooperation in Smart Cities” osana Team 

Finlandin ja työ- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren vierailua.  

 FinCEAL matka-apurahoista 49 suunnattu erityisesti tiedepoliittisiin tapahtumiin 

 15 tiedepolitiikan asiantuntijaa ja/tai keskeistä toimijaa kutsuttiin puhujaksi FinCEAL-

tapahtumiin 

 UniPID osallistui myös esimerkiksi EU-CELAC Academic Summit’n valmisteluseminaariin 

Bukarestissa toukokuussa 2014, jossa valmisteltiin vuoden 2015 huippukokousta. Johanna 

Kivimäki ja Kajsa Ekroos olivat paikalla.  

 

 

 

 

 

 

http://www.unipid.fi/assets/UniPID_Comment_HEI_ICI_and_NSS_evaluation_report_draft_2014.pdf
http://www.unipid.fi/assets/UniPID_lausunto%20lukukausimaksuista.pdf
http://www.unipid.fi/en/news/162/finceal_workshop_on_eu_africa_sti_research_partnerships/
http://www.unipid.fi/assets/Engaging%20SMEs%20in%20EU-Africa%20STI%20Research%20Cooperation_Conclusions.pdf
http://www.unipid.fi/en/news/183/new_networks_created_at_the_seminar_on_sti_cooperation_in_smart_cities_held_in_santiago_de_chile/
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Tärkeimmät UniPID-projektien toiminnot 
 

 
 FinCEAL tapahtumat 

 CCI-seminaari 12.-13.11. 2014, 160 osallistujaa 

 21 kotimaista tieteellistä seminaaria, työryhmää ja verkostoitumistapahtumaa (2013-

2014), joissa yhteensä yli 900 osallistujaa. 

 Kolme side eventtiä, joissa yhteensä 220 osallistujaa (Belgia, Mauritius, Chile) 

 FinCEAL infosessio yhteensä 24 tapahtumassa (2013-2014) 

 Yhteensä 132 myönnettyä matka-apurahaa, joista 49 matka-apurahaa kohdistettu erityisesti 

tiedepoliittisiin tapahtumiin. 

 Yhteensä kuusi myönnettyä H2020 hankevalmistelurahaa  

 FinCEAL info-pankissa yhteensä lähes 80 hanketta vuoden 2014 lopussa. Lisäksi 350 Afrikan ja 

320 Latinalaisen Amerikan asiantuntijan yhteystietopankki.  

 

 
 

 EU:n 7. puiteohjelman kautta rahoitettu ERAfrica-hanke päättyi marraskuussa 2014. 

 Hankkeen päätöskonferenssi järjestettiin Johannesburgissa syyskuussa 2014. Melissa Plath ja 

Suomen Akatemian Riitta Launonen osallistuivat päätöskonferenssiin.  

 Lisäksi Henry Maina (Helsingin yliopisto), FIBREPRO-konsortion koordinaattori, osallistui 

päätöskonferenssiin FinCEAL:n rahoituksella.   

 
 Osana UniPID:n vastuita CAAST-Net+ -hankkeessa, UniPID osallistui kuuden Horisontti 2020 

infosession ja kansallisten yhteyshenkilöiden koulutusseminaarin suunnitteluun ja fasilitointiin 

Afrikassa.  

 CN+ vuosikokous järjestettiin Portugalissa kesäkuussa 2014. 

 CN+ sidosryhmien konferenssi järjestettiin Entebbessä, Ugandassa marraskuussa 2014. 
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Tapahtumat ja sidosryhmätoiminta 

COOPERATION ACROSS BORDERS – COMPREHENSIVE RESPONSES TO 

TRANSECTING GLOBAL CHALLENGES? 
 

Yhteistyössä FinCEAL-hankkeen kanssa 

järjestetty CCI-seminaari oli UniPID:n 

vuoden 2014 suurin tapahtuma ja samalla 

myös FinCEAL-hankkeen päätösseminaari. 

Seminaari järjestettiin 12.-13.11.2014 

Helsingissä, hotelli Paasitornissa. 

Seminaarin tavoitteena oli herättää 

keskustelua kansainvälisistä sektorien 

välisistä kumppanuuksista, monitieteel-

lisestä tutkimuksesta ja läpileikkaavista 

teemoista, sekä erityisesti siitä kuinka Suomi ja suomalaiset toimijat ovat näiden kautta pyrkineet 

vastaamaan globaaleihin haasteisiin. Kaksipäiväinen seminaari kokosi yhteen yli 160 toimijaa eri 

sektoreilta, jotka lähestyivät teemaa eri lähtökohdista. Seminaarin perimmäisenä tavoitteena oli 

vahvistaa eri sektoreiden välistä keskustelua ja verkostoitumista ja mukana olikin monipuolinen 

valikoima tutkijoita, järjestöjen edustajia, yrittäjiä ja ministeriöiden ja muiden sidosryhmien 

edustajia.  

Seminaarin ensimmäisen päivän avasi Paul Engel, European Centre for Development Policy 

Management (ECDPM) -keskuksen johtaja. Engel starttasi päivän inspiroivalla esityksellä 

kansainvälisestä yhteistyöstä, keskittyen erityisesti Post-2015 Sustainable Development Goals -

agendaan. Engel korosti erityisesti Post-2015-agendan poliittisuutta aikaisempaan MDG-agendaan 

verrattuna. Post-2015 agenda ei ole vain rahoitusagenda, vaan se ulottuu käsittelemään myös 

laajemmin resurssienkäyttöä ja markkinoita. Post-2015 agendassa on myös voimakas 

muutoshenkisyys ja se on luonteeltaan universaali agenda, joka vaikuttaa toimintaan niin globaalissa 

etelässä, kuin pohjoisessakin. Tämä luo uusia haasteita kumppanuuksien luonnille ja 

tutkimusyhteistyölle. Kumppanuuksien tulee tukea ja luoda mahdollistavia ilmapiirejä innovaatiolle, 

paikalliseen tutkimukseen ja innovaatioihin sijoittamiseen, sekä innovaatioiden sosiaalisten 

vaikutusten arviointiin globaalissa etelässä. Engel halusi korostaa erityisesti, kuinka tärkeää on 

ymmärtää paikallisen osaamisen, ideoiden ja paikallisten ratkaisujen merkitys kestävän kehityksen 

saavuttamiseksi.  

Päivän toisena pääpuhujana oli Vlasta 

Macku, UNCTAD virtuaali-instituutista. 

Macku keskusteli erityisesti UNCTAD Vi:n 

kokemuksista kapasiteetin kasvatuksesta  

ja kehityksen tukemisesta taloustieteiden 

koulutuksen kautta. Macku korosti 

erityisesti perinteisten talouden 

kapasiteetin kasvatus -hankkeiden ja 

UNCTAD:n käyttämien uusien 

lähestymistapojen eroja. Perinteisesti 

toiminta on keskittynyt pääosin 
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kapasiteetin kasvatukseen yhteiskuntien ylätasoilla, keskittyen erityisesti julkisen sektorin 

virkamiesten koulutukseen. Tämän lähestymistavan taustalla on ollut motiivi kasvattaa maiden kykyä 

osallistua bilateraalisiin ja multilateraalisiin kauppa- ja taloussopimuksiin. Macku puolusti 

uudenlaisia lähestymistapoja, joissa painopiste on pitkäaikaisessa paikallisiin tarpeisiin räätälöidyssä 

yhteistyössä, jonka tavoitteena on lisätä taloustieteellistä osaamista julkisen sektorin ulkopuolella, 

erityisesti akatemiassa, yksityisellä sektorilla ja kolmannella sektorilla.  

Session päätti Danai Mupotsan (University of Witwatersrand) kommenttipuheenvuoro. Mupotsa 

kyseenalaisti kehityksen yleisesti hyväksyttyä terminologiaa, kuten sosiaalinen innovaatio ja 

kapasiteetin kasvatus, ja kontekstia johon nämä termit on kytketty. Mupotsa peräänkuuluttu 

erityisesti voimakkaampaa kontekstisidonnaisuutta, jossa huomioitaisiin sosiaalisten innovaatioiden 

yhteiskunnallisia vaikutuksia mm. sukupuolen, koulutuksen ja politiikan saralla.  

Lounaan jälkeen iltapäivä koostui temaattisten työryhmien sessioista, joissa osallistujilla oli 

mahdollisuus keskustella syvemmin seminaarin teemoista. UniPID järjesti oman työryhmän teemalla 

Do Interdisciplinary, Intersectoral Partnerships work? Illan päätti kehitystutkimuksen 

maisteripalkinnon palkintoseminaari ja vapaamuotoinen iltaohjelma, johon kuului muun mm. 

tanssia ja live-musiikkia.  

Toinen päivä alkoi kahdella suomalaisella key note -puhujalla. Ensimmäisenä Kalervo Väänänen, 

Turun yliopiston rehtori, keskusteli innovatiivisista kumppanuuksista. Väänänen kävi läpi 

kokemuksiaan monitieteisistä kansainvälisistä sektorien välisistä kumppanuuksista Turun yliopiston 

kumppanuuksien muodossa. Väänänen korosti erityisesti, että onnistuneet kumppanuudet syntyvät 

tilanteissa, joissa kumppanuus lähtee molempien tahojen intresseistä ja tarpeista. Väänänen 

totesikin, että yliopistojen tulisi muuttaa nykyistä ajattelutapaansa ja pyrkiä voimakkaammin 

innovatiivisuuteen. Yliopistojen tulisi 

erityisesti hylätä idea, että jotain 

voidaan tehdä vain ulkoisella 

rahoituksella. Ulkoinen rahoitus tuo 

aina kumppanuuksiin mukaan 

ulkopuolisia intressejä, jotka tuovat 

kumppanuuksien kestävään luomiseen 

haasteita.   

Maria Ritola, Demos Helsingistä 

jatkoi siitä, mihin Väänänen lopetti, 

nostaen esiin käytännön esimerkin uudenlaisesta innovatiivisesta yhteistyöstä Demos Helsingin 

Smart Retro -hankkeen kautta. Ritola toi esiin innovatiivisten kumppanuuksien ja yhteistyömuotojen 

erityispiirteitä erityisesti kestävien elämäntapojen, ilmastonmuutoksen ja resurssitalouden 

muutoksien saralla länsimaisissa korkean tulotason maissa. Ritola esitteli erityisesti lukuisten 

sidosryhmien ja toimijoiden välisten sektoreiden välisten projektien erityiospiirteitä, joissa erityisen 

tärkeää on eri toimijoiden kartoittaminen ja toimijoiden eri intressien huomioiminen.  

Iltapäivä koostui jälleen temaattisten työryhmien sessioista. UniPID järjesti keskustelusession HEI 

partnerships for sustainable global development.  Seminaari päättyi paneelikeskusteluun, jossa 

kartoitettiin suomalaisten toimijoiden näkemyksiin kumppanuuksiin ja niiden rooliin globaalien 

haasteiden ratkaisemisessa. Paneelissa oli edustettuna ministeriöt, akatemia, järjestösektori ja 

yksityinen sektori.  
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Kehitystutkimuksen päivä 2014 ja yhteistyö Kehitystutkimuksen seuran 

kanssa 
UniPID on jatkanut tiivistä yhteistyötään Kehitystutkimuksen seuran kanssa myös vuoden 2014 

aikana. UniPID-koordinaattori on toiminut Kehitystutkimuksen seuran hallituksessa UniPID-

edustajana. UniPID ja Kehitystutkimuksen seura jatkoivat myös yhteistyötä Kehitystutkimuksen 

maisteripalkinnon saralla.  

UniPID osallistui myös Kehitystutkimuksen päivän järjestelyihin vuonna 2014. UniPID-

koordinaattori osallistui vuoden 2014 Kehitystutkimuksen päivän ohjelmatoimikuntaan ja UniPID 

maksoi Kehitystutkimuksen päivän kahvituksen.  

Vuoden 2015 Kehitystutkimuksen päivä sai tukea UniPID globaalin kehityksen seminaarien tuen 

kautta.  

KV-kevätpäivät 2014 
UniPID järjesti kv-kevätpäivillä oman globaalin vastuun työpajan, jossa keskusteltiin UniPID-

virtuaaliopintojen roolista ja potentiaalista yliopistojen globaalin vastuun tavoitteiden edistäjä. 

Johanna Kivimäki, UniPID koordinaattori, toimi työpajan puheenjohtajana. Puhujina työpajassa olivat 

Riina Vuorento (OKM), Henni Saarela (SYL) ja Melissa Plath (UniPID). UniPID- työpajan lisäksi Melissa 

Plath ja Kajsa Ekroos järjestivät kevätpäivillä tutkimuksen tuen FinCEAL-työpajan, koskien hallinnon 

ja tutkijoiden rooleja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Kahden työpajan lisäksi UniPID:llä oli 

kevätpäivillä infopöytä UniPID:n ja FinCEALin toiminnoista tiedottamiseen.  

Yhteistyö Westermarck-seuran kanssa 
UniPID osallistui yksipäiväisen tohtorikoulutustyöpajan "From Modernity to Postcolonial Critique 

and Beyond” järjestämiseen yhteistyössä Westermarck-seuran ja Helsingin yliopiston Youth and 

political engagements in contemporary Africa -hankkeen kanssa. Työpaja järjestettiin Edvard 

Westermarck muistoluennon yhteydessä Helsingissä 21.11.2014. Luennon puhujana, sekä työpajan 

ohjaajana toimi Gurminder Bhambra, University of Warwick.  

Devestu päätösseminaari Postdevelopment as paradigm? 
UniPID-koordinaattori osallistui Devestu päätösseminaarin Postdevelopment as paradigm? 

suunnittelutoimikuntaan. Devestu päätösseminaari järjestetään Helsingissä 8.-10.6. 2014.  

NOLAN 2015 “Struggles over Resources in Latin America”  
UniPID ja FinCEAL osallistuvat NOLAN 2015 konferenssin ohjelmatoimikuntaan vuonna 2014. 

Konferenssi järjestetään Helsingissä 11.-13.6.2015.  

Osallistuminen olennaisiin kv-tapahtumiin 
 IST Africa-konferenssi, Mauritius 

 EU-CELAC Academic Summit-valmisteluseminaari, Bukarest, Romania 

 eLearning Africa –seminaari, Kampala, Uganda  

 SANORD-verkoston vuosittaiseen konferenssi, Karlstad, Ruotsi (ml. UniPIDin 

virtuaaliopintojen esittely ja  SANORD-verkoston johtoryhmän sekä neuvoston kokoukset) 

 CAAST-Net + vuosikokous, Johannesburg, Etelä-Afrikka 

 Nordic Africa Days, Uppsala, Sweden 

http://www.unipid.fi/assets/westermarck_lecture_and_workshop_2014.pdf
http://www.unipid.fi/assets/westermarck_lecture_and_workshop_2014.pdf
http://blogs.helsinki.fi/devestu-school/closing-workshop-2015/
http://blogs.helsinki.fi/devestu-school/closing-workshop-2015/
http://blogs.helsinki.fi/nolan2015/
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vuonna 2014 
 

UniPID osallistui Jyväskylän yliopiston kehitysyhteistyön koordinaatiotyöryhmään ja oli mukana 

järjestämässä Jyväskylän Yliopiston globaalin vastuun seminaaria. UniPID oli mukana seminaarin 

suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä, sekä esitteli omaa toimintaansa osana seminaarin 

ohjelmaa. Seminaari esitteli Jyväskylän yliopiston globaalin vastuun toimenpiteitä ml. eri toimijoita, 

tutkimushankkeita ja kehitysyhteistyöhankkeita, joissa yliopisto ja sen toimijat ovat mukana. Lisäksi 

seminaarissa järjestettiin paneelikeskustelu, jossa Tiina Vihma-Purovaara (OKM), Annica Moore 

(CIMO), Eva Kagiri (UniPID) ja Rashad Kaparaju (JyU) keskustelivat yliopistojen globaalista vastuusta. 

Seminaarin jälkeen UniPID järjesti paikalla oleville tutkijoille FinCEAL-infosession.  

UniPIDin koordinaatioyksikkö ja varapuheenjohtaja Jeremy Gould tapasivat kehitysministeri 

Pekka Haavistoa Jyväskylässä 10.3.2014 Haaviston Jyväskylän yliopistolla pitämän luennon 

yhteydessä. Tapaamisessa kerrottiin UniPIDin toiminnasta ja keskusteltiin korkeakoulutuksen ja 

tutkimuksen roolista kehitystutkimuksen ja kehitysyhteistyön saralla.  

UniPID-koordinaattori Johanna Kivimäki osallistui kevätpäivillä myös yliopistojen kv-päälliköiden 

kokoukseen, jossa hän esitteli UniPIDia ja erityisesti sitä miten verkosto voi tukea yliopistojen 

globaalin vastuun tavoitteiden toteutumista.  

UniPID osallistui vuoden 2014 aikana Post 2015-työryhmän toimintaan. UniPID laati lausunnon 

Suomen alustavaan kantaan koskien Post 2015-tavoitteita. Ulkoasianministeriön pyynnöstä UniPID 

nimitti myös Jeremy Gouldin ja Pertti Haaparannan UniPID-edustajiksi Post2015-työryhmään. 

UniPID laati suunnittelupäivillä myös kommentin HEI-ICI ja NSS-ohjelmien evaluoinnista. 

Kommentti toimitettiin Ulkoasiainministeriölle ja lisäksi UniPID varapuheenjohtaja Jeremy Gould 

esitteli kommentin 16. kesäkuuta Tieteiden talolla järjestetyssä evaluoinnin julkaisutilaisuudessa. 

UniPID tunnusti sekä HEI-ICI -hankkeiden, että North-South-South -yhteistyön tärkeän roolin 

suomalaisten yliopistojen kansainvälistymispyrkimyksissä, mutta kritisoi että näitä instrumentteja 

tulisi kuitenkin pyrkiä kehittämään niin että ne tukisivat paremmin Opetus- ja 

kulttuuriministeriön  strategiaa ja suomalaisten korkeakoulujen rahoitus- ja kannusterakennetta. 

Lisäksi UniPID kritisoi ehdotusta yhdistää kehitystutkimuksen rahoitusta HEI-ICI ja NSS-ohjelmien 

rahoitukseen ja korosti pysyvien jo muodostettujen kumppanuuksien tärkeyttä.  

UniPID oli hyvin edustettuna myös eduskunnassa järjestetyssä “Hyvää työtä, vieläkin paremmin” 

-konsultaatiossa akatemian edustajille. Perjantai-ryhmän järjestämässä konsultaatiossa keskusteltiin 

erityisesti tutkijoiden ja yliopistojen yhteistyöstä niin julkista hallintoa, päätöksentekijöitä kuin myös 

kolmannen sektorin toimijoita kohtaan. Erityisesti keskustelun alla oli, kuinka tutkijat voisivat 

paremmin saattaa tutkimustaan päätöksentekijöiden tietoon ja myös kuinka uusia keskusteluväyliä 

voitaisiin avata. Prosessi jatkuu vielä vuoden 2015 aikana.  

UniPID on pyrkinyt tukemaan erityisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen 

kansainvälistymisstrategian kehittämistä. UniPID on keskustellut asiasta OKM:n edustajien kanssa 

lukuisissa yhteyksissä ja järjestänyt useita työpajoja yliopistojen kansainvälistymisstrategiaan 

liittyvistä teemoista. Esimerkiksi CCI-seminaarissa UniPID järjesti HEI partnerships for sustainable 

global development -työpajan, jossa keskusteltiin vastuullisista tutkimuskumppanuuksista.  

Näiden prosessien lisäksi UniPID on osallistunut aktiivisesti vaikuttamistyöhön suomalaisissa 

ministeriöissä ja sidosrymissä. Myös FinCEAL-hankkeella on ollut tärkeä rooli vaikuttamistyössä. 

FinCEAL on ollut myös keskeinen toimija tukemalla tutkijoiden ja instituutioiden mahdollisuuksia 

lisätä yhteistyötä kehitysmaiden partnereiden kanssa.  

http://www.unipid.fi/en/news/138/unipid_at_the_university_of_jyvaskyla_global_responsibility_seminar/
http://www.unipid.fi/assets/UniPID_Comment_HEI_ICI_and_NSS_evaluation_report_draft_2014.pdf
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Viestintä 
 

Tutkimusyhteisön ja opiskelijoiden 

tiedottaminen koskien relevantteja hakuja, 

virtuaaliopintoja ja tapahtumia tapahtui 

pääosin UniPID-nettisivuilla, sähkö-

postilistalla, uutiskirjeissä, Facebookissa ja 

LinkedIn-ryhmän kautta. Läpi vuoden 

UniPID:n uutiskirjeiden ja sähköpostilistan 

tilaajien määrä oli nousussa. Loppuvuodesta 

määrä lähenteli 800 tilaajaa. Myös UniPID:n 

seuraajien määrä Facebookissa ja muualla 

sosiaalisessa mediassa kasvoi läpi vuoden.  

Viestinnän kehittäminen oli keskiössä 

vuonna 2014. Keväällä 2014 toteutettiin 

uusien UniPID ja UniPID Virtuaaliopintojen -esitteiden suunnittelu ja painatus. Kesän ja syksyn aikana 

koordinaatioyksikkö keskittyi erityisesti UniPID-nettisivujen kehittämiseen. 

 

 

 

 Tilaajat 
marraskuu 2014 

UniPID newsletter 768 

Focus on Africa newsletter 172 

FinCEAL newsletter 579 

Sähköpostilistan tilaajien määrä 768 

UniPID-facebook 504 

UniPID Linked In 56 


