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Säännöllisesti julkaistava WIDERAngle-
uutiskirje sisältää tietoa ajankohtaisista 
julkaisuista, tapahtumista ja 
osallistumismahdollisuuksista sekä 
WIDER-instituutin verkostossa 
toimivien tutkijoiden kirjoittamia 
kolumneja. 

Lyhyet tutkimus- ja ammattiyhteisölle 
suunnatut tiivistelmät esittelevät 
tutkimustuloksia ja niistä johdettuja 
suosituksia. 

Sosiaalinen media

Ota osaa tutkimuskeskusteluun ja 
analyysiin Facebookissa ja Twitterissä. 
Sosiaalisesta mediasta löydät kätevästi 
ilmoitukset tulevista mahdollisuuksista 
osallistua WIDER-instituutin 
toimintaan. 

Tuotamme alan asiantuntijoiden 
videohaastatteluja sekä videoituja 
tiivistelmiä tapahtumistamme. Nämä 
löydät YouTube-kanavaltamme. 
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Tiedonvaihto
WIDER-instituutin maailmanlaajuinen verkosto 
mahdollistaa yhteistutkimusprojektit ja globaalin 
tiedonvaihdon. Instituutti edistää tutkimukseen 
ja politiikkaan liittyvien näkemysten ja ideoiden 
avointa vuoropuhelua tutkijoiden, kansallisten ja 
kansainvälisten päättäjien kesken. Instituutin vahva 
maine perustuu tutkimustyön laatuun ja käytännön 
sovellettavuuteen.

Toimintapoliittinen sitoutuminen 
UNU-WIDER tekee työtä poliittisten päätösten parissa 
ja käy vuoropuhelua hallitusten kanssa. Laajan 
asiantuntijaverkostonsa ja globaalin näkyvyytensä 
avulla instituutti tuo yhteen huippuasiantuntijoista 
koostuvia työryhmiä tukemaan valtioiden kestävää 
kehitystä.

Konferensseja, kokouksia ja 
tapahtumia
Joka vuosi satoja tutkijoita ja päättäjiä ympäri 
maailmaa kokoontuu kehityskonferensseihin, 
kokouksiin ja erityistapahtumiin. Tietoa tulevista 
tutkimusmahdollisuuksista ja hakumenettelyistä 
löytyy instituutin kotisivuilta.

WIDER-kehityskonferenssit tuovat yhteen tutkijoita 
ja päättäjiä joka puolelta maailmaa keskustelemaan 
kehityskysymyksistä ja kartoittamaan mahdollisia 
tulevaisuuden ratkaisuja. Konferenssit mahdollistavat 
uransa eri vaiheissa olevien tutkijoiden, 
kehitysyhteistyön ammattilaisten ja päättäjien 
vuoropuhelun kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Kehitystaloustiedettä merkittävällä tavalla edistänyt 
tutkija kutsutaan pitämään vuotuinen WIDER-
luento. Edellisten vuosien videoidut luennot tarjoavat 
kiehtovan katselmuksen kehitystieteen lähihistoriaan.



UNU-WIDER on merkittävä kansainvälisen 
ajatushautomon ja tutkimuslaitoksen 
yhdistelmä, joka tekee taloustutkimusta 
poliittisen päätöksenteon tueksi. Keskeinen 
pyrkimyksemme on edistää kestävää ja tasa-
arvoista kehitystä. Olemme osa Yhdistyneitä 
Kansakuntia, tutkimuslaitoksemme sijaitsee 
Helsingissä, mutta toimimme ja vaikutamme 
maailmanlaajuisesti.

Instituutin tavoitteena on tuottaa tietoa, joka vastaa 
päättäjien ja toimijoiden tarpeisiin kehitysmaissa, 
YK-organisaatioissa, sekä kansainvälisessä 
yhteisössä.

Tavoitteemme
• Tuottaa ajankohtaista tutkimusta ja poliittista 

analyysia maailman köyhimpien ihmisten 
elämään vaikuttavista pakottavimmista 
huolenaiheista

• Tarjota tutkijoille ja kehitysyhteistyön 
ammattilaisille mahdollisuuksia tiedonvaihtoon 
ja keskusteluun oikeudenmukaisesta, tasa-
arvoisesta ja kestävästä politiikasta 

• Vahvistaa tutkijoiden ja päättäjien kapasiteettia 
ja tarjota koulutusta taloustieteen ja sosiaalisen 
kehityksen alalla

Lahjoitusrahaston lisäksi instituutin toimintaa 
tukevat Euroopan Unioni, Suomi, Norja, Etelä-Korea, 
Etelä-Afrikka, Ruotsi ja Iso-Britannia.

UNU-WIDER

Tutkimusprojekteja koordinoi instituutin vakituisista ja 
vierailevista tutkijoista koostuva ohjausryhmä, jolla on johtavaa 
asiantuntemusta tutkimusohjelman keskeisistä aiheista.

Tutkimuksen kohteet
Vuosien 2014-18 tutkimusohjelma Triple Challenge keskittyy 
kolmeen teemaan: rakenteellinen muutos, osallistavuus ja 
kestävyys. 

Instituutin seuraava tutkimusohjelma kattaa toiminnan vuosina 
2019-23. Se käsittää kolme läheistä kehityshaastetta: muuttuvat 
talousjärjestelmät, valtiot ja yhteiskunnat. Ohjelman läpileikkaavat 
teemat ovat epävakaus ja riskit, ihmisten voimaannuttaminen sekä 
tiedon ja valmiuksien vahvistaminen. 

UNU-WIDERin työhön kuuluu myös tukea ja edistää Agenda 
2030:n kestävän kehityksen aihepiirien sekä sen 17 tavoitteen 
saavuttamista.

Vapaa pääsy tutkimuksiin ja aineistoon 
UNU-WIDERin verkkosivuilla pääsee vapaasti arkistoomme, jossa 
on laadukasta ja laaja-alaista tutkimustietoa ja analyyseja. Tarjolla 
on kirjoja, aikakausjulkaisuja, artikkeleita ja tuhansia tutkimuksia 
WIDER Working Paper -sarjasta.

WIID-tietokanta (World Income Inequality Database) on 
ainutlaatuinen kokoelma keskeisimpiä tilastoja tulojen epätasa-
arvosta sekä teollisuus- että kehitysmaista. Tietoa voi tutkia 
nettisivuiltamme löytyvän datavisualisointityökalun avulla. 

Ylläpitämämme laaja verotietoaineisto eli GRD (Government 
Revenue Dataset) tarjoaa mahdollisuuden suorittaa luotettavaa 
ja vertailukelpoista verotutkimusta eri maiden välillä.

Valmiuksien vahvistaminen
WIDER-instituutin toimintaan kuuluu olennaisena osana 
valmiuksien vahvistaminen. Korostamme erityisesti 
naisten ja nuorempien tutkijoiden osallistumista.

Instituutti pyrkii antamaan tutkijoille, analyytikoille 
ja päättäjille mahdollisuuksia ja työkaluja 
kehityskysymyksiin liittyvien taloudellisten näkökulmien 
tarkastelemiseksi, unohtamatta kehittyvien talouksien 
ainutlaatuisia piirteitä ja maakohtaisia haasteita.

Työmme kapasiteetin vahvistamiseksi:

• Tutkimushankkeet, jotka edistävät keskinäistä 
oppimista ja yhteistyötä eritaustaisten 
asiantuntijoiden välillä 

• Pitkät ja lyhyet akateemiset kurssit 
yhteistyökumppaneiden kanssa

• Tutkimusvierailut UNU-WIDERissa (ohjelmat 
vieraileville tutkijoille ja tohtorikandidaateille)

Tutkimus & yhteistyö
UNU-WIDER tekee maailmanlaajuista yhteistyötä 
tutkijoiden, keskeisten poliittisten ajatushautomoiden 
ja tutkimuslaitosten sekä huippuyliopistojen kanssa. 
Juuri tämä verkosto ja nämä kumppanuudet 
vahvistavat instituutin asemaa johtavana 
kehityskysymysten tutkimuslaitoksena.


