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Ohjeita tutkijoille

1. Selvitysten yleiset tavoitteet

UniPID:n hallinnoimilla ja ulkoministeriön rahoittamilla kehityspoliittisilla tilausselvityksillä pyritään
vastaamaan ulkoministeriön tiedontarpeisiin ja tarjoamaan virkahenkilöille erilaisia ja uusia näkökulmia
heidän työnsä tueksi. Selvitysyhteistyön kautta luodaan dialogia yksittäisten tutkijoiden, laajemman
tutkijayhteisön ja virkahenkilöiden välillä. Perimmäisenä tavoitteena on lisätä tietoperustaista
kehityspoliittista suunnittelua ja päätöksentekoa sekä kehitysyhteistyötä.

Yhteistyötä tehdään tutkijoiden ja virkahenkilöiden välillä joko ministeriölle tärkeissä strategisissa
kysymyksissä tai operatiivisen policy-työskentelyn tai kehitysyhteistyön tasolla. Tarkoituksena on luoda
toimiva keskusteluyhteys yksittäisten virkahenkilöiden (ja yksikkönsä/tiiminsä) ja tutkijoiden välillä. Siksi
vuorovaikutuksen ulkoministeriön virkahenkilön ja tutkijan välillä toivotaan olevan mahdollisimman
mutkatonta, vastavuoroista ja keskustelevaa.

Selvitykset liittyvät tiedontarpeisiin, jotka koskevat lähitulevaisuutta. Selvitykset ovat luonteeltaan
käytännöllisiä, eikä niiden tarvitse täyttää akateemisia kriteereitä. Niiden hyöty onkin juuri siinä, että ne
tarjoavat käytännöllisen näkökulman akateemisessa maailmassa käytyihin keskusteluihin, joihin
virkamiehillä on harvoin aikaa tutustua. Selvitysten kielen tulisi olla helposti lähestyttävää ja mm. kaikki
käytettävät akateemiset termit ja lyhenteet tulisi avata. Lähdeviitteiden käyttötavasta sovitaan ennalta.

Lähtökohtaisesti selvitysten tuloksena syntyy avoimia raportteja, jotka voidaan julkaista ainakin osittain
osana ulkoministeriön julkaisusarjaa. Selvitysyhteistyöhön voi kuulua myös epävirallisia ideapapereita,
luottamuksellisia keskusteluja ja luottamuksellista tiedonvaihtoa.

Yksittäisten selvitysten tavoitteet on kirjattu toimeksiannon kuvauksessa ja sitä koskevassa
sopimuksessa.

2. Selvityksen tekijöiden identifiointi ja toimeksiantosopimusten laatiminen

UniPID-verkosto hallinnoi ulkoministeriön kehityspoliittista tilausselvitysmekanismia. UniPID välittää
UM:n selvityspyynnöt tutkijayhteisölle sekä identifioi verkostojensa ja avoimien hakujen kautta
sopivimpia saatavilla olevia tutkijoita tai tutkijaryhmiä selvitysten tekijöiksi. Tutkijoiden selvitystarjousten
laatimista ohjeistetaan erillisessä ”Tarjouspyyntö tutkijoille”-ohjeistuksessa (liite 1). UM tekee lopullisen
päätöksen kunkin selvityksen tekijästä UniPID:n esityksen pohjalta.

UniPID osallistuu tarvittaessa tutkijan ja tilaajan välisiin neuvotteluihin selvityksen muodon, laajuuden ja
kriteerien määrittämiseksi. UniPID neuvottelee tutkijoiden kanssa selvitystoimeksiantojen
sopimusehdoista ja varmistaa, että tutkijat ovat ymmärtäneet toimeksiannon. UniPID (Helsingin yliopisto)
solmii sopimuksen tutkijoiden tai heidän taustaorganisaatioiden kanssa, ml. yleiset velvollisuudet, hinta
ja ehdot. Tutkijan vastuulla on varmistaa mahdollisen työnantajansa kanssa, että henkilökohtainen
toimeksianto ei aiheuta ristiriitaa olemassa olevan työsuhteen ja siihen liittyvien
työntekijävelvollisuuksien kanssa.

Tutkija toteuttaa selvitystoimeksiannon selvityspyynnön, hyväksytyn tarjouksen ja sopimuksen
mukaisesti. Sopimuksen laatimisen jälkeen ja selvitysyhteistyön käynnistyttyä tutkijat ovat



pääsääntöisesti suoraan yhteydessä virkahenkilöiden kanssa ja tämä dialogi on olennainen osa
selvitysprosessia.

Toimeksiantoa voi yhteistyön aikana muuttaa, jos tutkijat ja virkahenkilöt kokevat siihen tarvetta.
Kaikkien muutosten on kuitenkin perustuttava yhteisymmärrykseen ja mahdollinen kasvanut työmäärä
kompensoidaan tutkijoille, mikä edellyttää sopimusmuutosta. Tutkijoiden tulee ilmoittaa UniPID:lle,
mikäli joku virkahenkilöiden pyyntö ei kuulu olemassa olevan sopimuksen piiriin. UniPID ja tutkija
virallisesti hyväksyvät sopimusmuutokset.

3. Kehityspolitiikkaa ohjaavien periaatteiden ja läpileikkaavien tavoitteiden huomioiminen

Selvityksissä tulee huomioida Suomen kehityspoliittiset linjaukset ja erityisesti selvityksen aiheeseen
liittyvät Suomen kehityspoliittiset tavoitteet. Näihin voi suhtautua selvityksissä myös kriittisesti.
Lisätietoja Suomen kehityspoliittista tavoitteista ja periaatteista löytyy ulkoministeriön verkkosivuilta:
https://um.fi/suomen-kehityspolitiikan-tavoitteet-ja-periaatteet.

Kaikkien selvitysten tulee huomioida Suomen kehityspolitiikkaa ohjaava ihmisoikeuksien kunnioitus ja
edistäminen sekä läpileikkaavat tavoitteet: sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, kiinnittäen
huomiota erityisesti vammaisten ihmisten asemaan, ilmastokestävyys ja vähäpäästöinen kehitys.

Ihmisoikeuksien osalta selvitysten minimivaatimuksena on ihmisoikeussensitiivinen lähestymistapa, joka
edellyttää selvityksen kohteena olevaan aiheeseen liittyvien ihmisoikeustilanteen ja
ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Joidenkin selvitysten aiheiden kohdalla voidaan edellyttää myös
ihmisoikeuksia edistävää lähestymistapaa, jolloin selvityksen tulokset liittyvät suoraan
ihmisoikeuskysymyksiin. Lisätietoja ihmisoikeusperustaisesta lähestymistavasta löytyy ulkoministeriön
julkaisusta: Ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan toimeenpano Suomen kehityspolitiikassa.

Selvityksen kohteena olevan ilmiön kohdalla tulee analysoida relevanttien läpileikkaavien tavoitteiden
toteutumista. Tavoitteet tulee huomioida selvityksen suunnitelmassa ja toimeenpanossa. Selvityksen
tulee omalta osaltaan myös pyrkiä näiden tavoitteiden toteutumiseen, ja mikäli tämä ei ole mahdollista
tai relevanttia, syyt täytyy avata. UM:n ohjeistus läpileikkaavien tavoitteiden huomioimiseksi ja
edistämiseksi: Guideline for the Cross-Cutting Objectives in the Finnish Development Policy and
Cooperation.

4. Selvitysten laadun varmennus

Selvitysten ensisijainen laatukriteeri on ulkoministeriön virkahenkilöiden ja tutkijoiden tyytyväisyys
selvityksen tulosten laatuun ja yhteistyöhön.

Laadunvarmistuksesta vastaa ensisijaisesti selvityksen ohjausryhmä, johon kuuluvat tutkijoiden ja UM:n
virkahenkilöiden lisäksi KEO-10 ja UniPID sekä mahdollisesti muita tahoja. Ohjausryhmä kokoontuu
selvitysyhteistyön alussa toimeksiannon määrittämiseksi tarkemmin. Selvitystyön aikana tutkijat ja UM:n
virkamies käyvät keskusteluja selvityksen etenemisestä ja siitä, miten hyvin selvitys vastaa tarpeeseen.
Ohjausryhmä kokoontuu myös selvitysyhteistyön lopussa tulosten kommentoimiseksi ja arvioimiseksi.

UniPID suorittaa tarvittaessa toimeksiantoraporteille myös erillisen laatutarkistuksen, jossa huomioidaan
selvityksen metodologian perusteellisuus ja läpinäkyvyys, selvitystiimin koostumus ja asiantuntemus,
raportin rakenne ja sisällön relevanssi verrattuna toimeksiantoon. UniPID seuraa myös
ihmisoikeusperustaisuuden ja läpileikkaavien tavoitteiden huomioimista selvityksissä. Mikäli UM tai
UniPID havaitsee selvitysraportissa puutteita, jotka kuuluvat sovitun tehtävänannon piiriin, tutkijalta
pyydetään raporttiin korjaukset erillisen sopimuksen mukaisesti, kohtuullisessa ajassa ja ilman
lisäkorvausta.



UniPID toimittaa kunkin toimeksiannon päätyttyä anonyymin palautekyselyn selvityksestä vastaaville
virkahenkilöille ja tutkijoille. Kyselyitä käytetään hyväksi yksittäisten toimeksiantojen seurannan lisäksi
tilausselvitysmekanismin yleisessä seurannassa ja laadun varmennuksessa. KEO-10 ja UniPID seuraavat
selvitysmekanismin toimivuutta ja tarpeen vaatiessa korjaavat epäkohtia vuositasolla.

5. Selvitysraporttien julkaisu

Lähtökohtaisesti selvitysraportit julkaistaan osittain tai kokonaan UM:n julkaisusarjassa. Tutkijat voivat
tilata julkaisuille oikoluvun, jonka kustannukset voidaan laskuttaa suoraan UniPID:lta. Vaihtoehtoisesti
UniPID tarvittaessa koordinoi ja tilaa julkaisun oikoluvun. UniPID toimittaa tutkijoille UM:n taittopohjan
raportin laatimista varten. Julkaisun taitosta ja viimeistelystä vastaa valtioneuvoston hallintoyksikkö
(VNHY). UniPID koordinoi julkaisun taittoprosessia ja siihen liittyvää yhteistyötä tutkijoiden, UM:n
virkahenkilöiden ja VNHY:n kesken.

6. Tilausselvitysten hyväksyttävät kustannukset ja laskutus

Tilausselvitysten hyväksytyt kustannukset sisältävät ennalta sovitun palkkion sekä toimeksiannon
edellyttämät, ennalta arvioidut matka- ja muut kustannukset (esim. seminaarien järjestämiskulut,
raportin oikoluku), jotka laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Hyväksytyt kustannukset
eritellään ja arvioidaan ennalta sopimuksessa.

Palkkion suuruus määräytyy ensisijaisesti tutkijan akateemisen position ja kokemuksen perusteella.
Tutkijoiden aiempi, muu kuin akateeminen relevantti kokemus voi vaikuttaa palkkion tasoon.  Alla
toteutuneisiin selvityksiin perustuva, suuntaa antava palkkioiden hinnoitteluohje:

 Tutkimusavustaja: n. 200-300 €/pv
 Väitöskirjatutkija: n. 300-500 €/pv
 Yliopisto-opettaja/tutkijatohtori/post doc: n. 500-700 €/pv
 Dosentti/vanhempi tutkija/professori n. 700-900 €/pv

Selvitystarjousta ja sopimusta laadittaessa tutkijan on kiinnitettävä huomiota siihen, että maksettavien
työpäivien määrä on riittävä suhteessa selvityksen laajuuteen ja työmäärään. Jos tutkijoilta edellytetään
esim. tapahtumanjärjestämistä, erilaisia raportointimuotoja ja julkaisun koordinointia, nämä tulee
huomioida myös ajankäytön ja budjetin suunnittelussa. Tutkijan on syytä suhtautua realistisesti myös
UM:n ehdottamaan selvityksen määräaikaan, jotta työn suunnittelu ja työmäärä pysyy hallittavana.
Pienen tutkijaryhmän kokoaminen selvityksen tekoa varten voi helpottaa selvityksen tekemistä
määräajassa.

Tilausselvityksen toteuttanut tutkija tai hänen taustaorganisaationsa laskuttaa selvityksen kulut
UniPID:lta pääsääntöisesti jälkikäteen, kun toimeksianto on suoritettu, sopimuksessa määritetyn
aikataulun ja erillisten laskutusohjeiden mukaisesti.

UniPID maksaa selvitykset tekijöille sen jälkeen, kun UM on hyväksynyt raportin ja siihen mahdollisesti
vaaditut korjaukset. UniPID ja UM ilmoittavat tutkijoille toimeksiannon hyväksymisestä tai vaadittavista
korjauksista enimmillään 21 päivän kuluttua selvitysraportin toimittamisesta.

7. Lisätietoja ja neuvontaa

Johanna Kivimäki, email: johanna.a.kivimaki@helsinki.fi, puh. +358 (0)50 407 3681.


