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Finnish University Partnership for International Development – UniPID

The Finnish University Partnership for International Development (UniPID) on suomalaisten
yliopistojen yhteistyöverkosto. UniPID perustettiin vuoden 2002 Johannesburgin huippukokouksen
jälkimainingeissa. Kokouksessa kannustettiin institutionaalisten kumppanuuksien rakentamista ja
vahvistamista kestävän kehityksen edistämiseksi. Joulukuussa 2002 yhdentoista suomalaisen
yliopiston edustajat kokoontuivat Jyväskylän yliopistossa ja päättivät sisällyttää kansainvälisen
kehityksen edistämisen osaksi yliopistojen kansainvälisyysstrategioita. UniPID-verkosto toimii
kansainvälisen yhteisön kehitystavoitteiden mukaisesti ja pyrkii osaltaan edistämään YK:n vuosituhat-
ja Post 2015-tavoitteiden toteutumista.

UniPID-visio
Koulutuksella ja tutkimuksella on arvostettu rooli yhteiskunnallisessa kehityksessä, ja UniPID on
yliopistojen vastuullisen globaalin kehityksen suunnannäyttäjä.

UniPID-missio
UniPID on suomalaisten yliopistojen verkosto, joka tukee yliopistojen strategisten globaalin vastuun
tavoitteiden toteutumista. UniPID vahvistaa ja edistää globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa
tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja yliopistojen yhteiskunnallista vaikutusta.

UniPID-verkoston toimintaa ohjaavat arvot
Tasa-arvoisuus, osallistuminen, tieteidenvälinen oppiminen, tutkimusperustainen tieto, kestävyys,
monimuotoisuus, läpinäkyvyys

UniPID-verkoston tavoitteet
UniPID:n tavoitteena on vahvistaa suomalaisten yliopistojen globaalia vastuuta ja edistää
globaaleihin kehityskysymyksiin kohdistuvaa tieteidenvälistä koulutusta, tutkimusta ja
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
UniPIDin tavoitteisiin kuuluu:

· Tukea yliopistojen globaalin vastuun tavoitteiden toteutumista;
· Vahvistaa ja monipuolistaa suomalaisten yliopistojen ja kansainvälisten kumppani-

instituutioiden opetusohjelmia ja koulutuskapasiteettia globaaleihin kehityskysymyksiin
liittyen alemmassa ja ylemmässä korkea-asteen koulutuksessa;

· Lisätä kiinnostusta kehityskysymyksiin liittyviin opintoihin sekä erikoistumista ja tutkimusta
alalla;



· Edistää kansallista ja kansainvälistä, instituutioiden tai yksittäisten tutkijoiden yhteistyötä
globaaleihin haasteisiin ja kehitykseen liittyvässä korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa;

· Vahvistaa suomalaisten yliopistojen ja tutkijoiden vaikutusta tutkimus- ja kehityspolitiikkaan;
· Vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja rahoituksen prioriteetteihin sekä

lisätä rahoitusta globaalien haasteiden ja kehityksen tutkimukselle; ja
· Kasvattaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen merkitystä globaalien haasteiden

kohtaamisessa, vahvistaa korkeakoulujen ja tutkijayhteisön roolia kehitysyhteistyössä sekä
lisätä ja kehittää korkeakoulujen kehitysyhteistyön rahoitusta ja työkaluja.

UniPID-verkoston strategian toimeenpano
Tavoitteidensa saavuttamiseksi UniPID keskittyy kolmeen tehtäväalueeseen, jotka perustuvat
yliopistojen perustoimintoihin ja UniPID:n missioon: koulutus, tutkimus ja yhteiskunnallinen
vaikuttaminen. Yliopistojen globaalin vastuun tavoitteita tuetaan kaikkien näiden kolmen
tehtäväalueen kautta. Kunkin tehtäväalueen konkreettiset toimet on määritelty UniPID:n
kolmevuotisissa toimintasuunnitelmissa, joiden toteutusta puolestaan ohjaa yksityiskohtaisempi
UniPID:n vuosittainen toimintasuunnitelma.

Koulutus
· UniPID koordinoi kestävän kehityksen virtuaaliopintojen sivuainekokonaisuutta ja tarjoaa

jäsenyliopistoilleen rahoitusta virtuaalikurssien tuottamista ja järjestämistä varten.
· UniPID tukee suomalaisten kehitystutkimuksen tohtoriopiskelijoiden koulutusta ja

verkostoitumista.
· UniPID edistää kehitystutkimuksen opintoja sekä kannustaa erikoistumista ja tutkimusta alalla

tukemalla ja järjestämällä seminaareja kehityshaasteisiin liittyen ja jakamalla vuosittain
Kehitystutkimuksen maisteripalkinnon.

Tutkimus
· UniPID tukee tutkimusyhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonjakoa jäsenyliopistojen välillä ja

kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Sekä instituutioiden että yksittäisten tutkijoiden välisiä
yhteyksiä vahvistetaan tiedottamalla tutkimusyhteistyön ja -rahoituksen mahdollisuuksista
sekä järjestämällä verkostoitumistapahtumia, työpajoja ja seminaareja.

· UniPID vaikuttaa kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusohjelmiin ja rahoituksen
prioriteetteihin ylläpitämällä keskusteluyhteyttä päättäjien kanssa, kokoamalla
tutkimusyhteisön näkemyksiä ja kommentoimalla tiedepoliittisia prosesseja sekä tukemalla
suomalaisten tutkijoiden osallistumista tutkimuspoliittisiin tapahtumiin.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
· UniPID vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen kehityspolitiikkaan sekä edistää ja soveltaa

käytäntöön jäsenyliopistojensa tietoa ja asiantuntijuutta: UniPID tukee tutkijoiden
osallistumista globaalin kehityksen tapahtumiin, välittää tutkimusyhteisön näkemyksiä



kehityspolitiikkaan sekä tukee ja järjestää globaaliin kehitykseen, korkeakoulutukseen ja
tutkimukseen liittyviä tapahtumia.

· Tutkimukseen ja korkeakoulutukseen liittyvän kehitysyhteistyön edistämiseksi UniPID jakaa
tietoa ja tukee kontaktien luomista jäsenyliopistojen ja potentiaalisten kumppani-
instituutioiden välillä.

· UniPID vahvistaa yhteyksiä jäsenyliopistojen ja muiden kansallisten ja kansainvälisten
sidosryhmien sekä globaalin kehityksen verkostojen välillä.

UniPID:n sidosryhmät ja toimintaympäristö
UniPID:n pääasiallisia sidosryhmiä ovat tutkijat, opiskelijat ja muu yliopistohenkilökunta, mutta myös
yhteistyökumppanit sekä kehitys- ja tutkimuspolitiikan toimijat ja rahoittajat. Tärkeimpiä
institutionaalisia sidosryhmiä ovat jäsenyliopistot, tutkimusta rahoittavat tahot ja olennaiset
ministeriöt, kansalliset ja kansainväliset kumppani-instituutiot ja -organisaatiot sekä muut globaalin
kehityksen, korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkostot.

Kuvio1: UniPID:n toimintaympäristö ja pääasialliset sidosryhmät. Sininen ympyrä kuvaa UniPID:n toimintaympäristöä,
jossa UniPID toimii välittäjänä yliopistojen ja muiden toimijoiden välillä.

UniPID:lla on välittäjän rooli jäsenyliopistojen ja muiden sidosryhmien välillä. UniPID esimerkiksi
välittää ja markkinoi opiskelijoille opetussisältöjä ja opetusta eri jäsenyliopistojen kesken, luo
kontakteja potentiaalisten kansainvälisten ja suomalaisten yhteistyökumppaneiden välillä sekä
välittää tutkimusyhteisön näkemyksiä ja tietoa päätöksentekijöille.


