
UniPID:n kehityspoliittiset tilausselvitykset 28.4.2022

Tarjouspyyntö tutkijoille

1. Ulkoministeriön tilausselvitystoimeksiantojen yleiskuvaus

UniPID-verkosto identifioi kehityspoliittisen tilausselvitysmekanismin kautta Ulkoministeriön
kehityspoliittisten selvitystoimeksiantojen tekijöiksi sopivimmat saatavilla olevat tutkijat tai
tutkijaryhmät. UniPID-verkosto (Helsingin yliopisto) laatii toimeksiannon suorittajaksi valitun
tutkijan tai tutkijaryhmän (jatkossa Tutkija(t)) kanssa sopimuksen, jossa määritetään
toimeksiannon suorittamiseen liittyvät ehdot ja velvollisuudet.

Tutkija tuottaa selvityksen ja raportin edellä mainitun sopimuksen sekä selvityspyynnön ja
hyväksytyn selvitystarjouksen asettamien kriteerien ja aikataulun mukaisesti. Työvaiheessa
Tutkija on yhteydessä suoraan toimeksiannosta vastaavan ulkoministeriön virkahenkilön kanssa
ja raportoi selvityksen edistymisestä suoraan ministeriölle ennalta sovitun mukaisesti. Lisätietoja
tilausselvityksistä liitteenä 1 olevassa tutkijaohjeistuksessa.

2. Tarjouksen sisältö

Tarjouksessa Tutkijoiden tulee esittää miten Toimeksiannon kuvauksessa (liite 1) määritetyt
odotetut tulokset saavutetaan. Tarjouksen tulee sisältää tai huomioida seuraavat asiat:

1) Selvitysryhmän jäsenten selvityksen aiheelle relevantin asiantuntemuksen kuvaus ja rooli
toimeksiannossa.
a) ml. onko tutkijalla aiempaa relevanttia kokemusta selvitysten tai tilaustutkimusten

tekemisestä UM:lle, jollekin muulle kehityspoliittiselle toimijalle tai jollekin muulle
hallintoelimelle

b) ml. kuka tutkijoista toimii tutkimusryhmän yhteyshenkilönä selvitysyhteistyössä
2) Hintatarjous

a) kunkin osallistuvan tutkijan työpäivän hinta ja työpäivien määrä
b) arvio mahdollisista matkakuluista
c) muut kulut, esim. tapahtumien järjestäminen.

3) Ehdotus toimeksiannon aikatauluksi
4) Työsuunnitelma

a) Huomio: Onko selvityspyyntö tutkijan näkökulmasta selkeä ja kohtuullinen vain
puuttuuko siitä jotain oleellista?

b) Selvitystyön sisältämät toiminnot ja työvaiheet
i) Käytettävä aineisto
ii) Soveltuvin osin: Selvitystyössä käytettävän metodologisen lähestymistavan

kuvaus, ml. teoreettinen tausta ja käytettävät tiedonhankinta- ja
analyysimenetelmät

c) Soveltuvin osin: Lyhyt selvitys siitä, miten selvityksessä tullaan huomioimaan Suomen
kehityspolitiikkaa ohjaava ihmisoikeusperustaisuus sekä läpileikkaavat tavoitteet:
sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen ja ilmastokestävyys

5) Tarjouksen maksimipituus on 3 sivua (+ liitteet)
6) Toimitettavat liitteet: selvitysryhmään kuuluvien tutkijoiden CV:t.



3. Tarjouksen toimitus

Tutkijoiden on jätettävä tarjous UniPID-verkostolle selvityspyynnössä ilmaistuun määräaikaan
mennessä. Tarjoukset liitteineen toimitetaan pdf-dokumentteina sähköpostin liitteenä
osoitteeseen: unipid-info@helsinki.fi.

4. Tarjousten arviointi ja valinta

UniPID-verkosto toteuttaa tarjousten alustavan arvioinnin, jonka pohjalta ulkoministeriö tekee
lopullisen päätöksen kunkin selvityksen tekevästä Tutkijasta tai Tutkijaryhmästä.

Tarjousten tulee olla voimassa vähintään 40 päivää tarjouksen jättämisen määräajan jälkeen.
Muutokset esitetyn selvitysryhmän jäsenistöön tämän määräajan sisällä voi johtaa tarjouksen
hylkäämiseen.

Lisätietoja:

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


