Hei
Kiitos vastauksestanne liittyen JOUSTE-hankkeen tietopyyntöön. Saimme tiedusteluja eri hankkeista jonkin
verran, joten vastauksen laatimisessa on kestänyt jonkin aikaa. Pahoittelemme viivästystä. Viivästyksestä
johtuen hanketietojen toimitusta jatketaan. Viimeinen toimituspäivä on ma 27.9.2021.
Tutkimuslupa
JOUSTE-hanke on Valtioneuvoston kanslian tilaama tutkimus, jonka vastuuministeriönä on OKM.
Oppilaitoksia koskevissa tutkimuksissa tutkimuslupaa tyypillisesti haetaan oppilaitokselta erikseen.
Erityisavustuksella toteutettavia jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hankkeita on käynnissä
kuitenkin noin 160, joten tutkimuslupia ei voida hakea erikseen oppilaitoksilta niiden suuren määrän takia.
Tästä johtuen hankkeen rahoitusehdoissa on määritelty se, että hankkeiden tulee tehdä yhteistyötä
JOUSTE-tutkimushankkeen kanssa. Erilliselle tutkimusluvalle ei siten ole tarvetta.
Hankkeen kesto
Aikaisemmin lähetetyssä tietopyynnössä esitettiin, että asiakkaan osallistumisen rajaus tehdään yhteen
kuukauteen, eli että yli yhden kuukauden ajan osallistuneet henkilöt otetaan mukaan tutkimukseen.
Tietopyynnön lähettämisen jälkeen selvisi, että on useita hankkeita, joissa asiakkaan osallistumisen kesto
alittaa yhden kuukauden. Näitä hankkeita ei haluta jättää tutkimuksen ulkopuolelle ja siten on sovittu, että
luovumme yhden kuukauden rajasta ja mukaan otetaan kaikki asiakkaat. Huomioimme asian kyselyssä
kysymällä osallistumisen kestoa ja arvioimme erikseen lyhytkestoisten hankkeiden vaikutukset. Eli
hankkeen osallistujien tiedot tulee toimittaa tutkimustiimille kaikkien osallistujien osalta, huolimatta
osallistumisen kestosta.
Henkilötietojen valikointi
Tiedot toimitetaan jokaisen osallistujan osalta eivätkä hanketoimijat voi valikoida heitä, joiden tiedot
toimitetaan. Tähän ei vaikuta se onko osallistuja mahdollisesti jättänyt hankkeeseen osallistumisen kesken
tai mikä henkilön kielitaito on.
Vastaajien heikko kielitaito
Osassa hankkeita kohderyhmänä on henkilöitä, joiden suomen, englannin ja/tai ruotsin kielitaito on heikko.
Kyselyt pyritään laatimaan selkokielisiksi, mutta on mahdollista, etteivät kaikki vastaajat ymmärrä
kysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja huomioimme vastaamatta jättäneet
katoanalyysissä. Emme kuitenkaan ennakkoon rajaa mitään vastaajaryhmiä pois kyselyn piiristä. Jokaisella
hankkeisiin osallistuneilla on yhdenmukainen mahdollisuus vastata kyselyyn.
Henkilötietojen luovutus
Olemme saaneet yhteydenottoja liittyen henkilötietojen jakamiseen tutkimustiimille ilman osallistujien
suostumusta. Kyse on tutkimuksesta, joka on valtioneuvoston kanslian tilaama. Hankkeen toimijat tekevät
yleishyödyllistä tutkimusta julkisten varojen käytöstä. Tällaisissa tapauksissa osallistujatietojen jakaminen
tutkimustiimin käyttöön on sallittua. Tiedot toimitetaan tutkimustiimille salatulla sähköpostilla ja niitä
käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679, GDPR) mukaisesti. Tietojenhallintasuunnitelma on toimitettu tutkimuksen kilpailutusprosessin aikana tilaajalle.
Hankkeen alkamisajankohta
Mikäli hanke ei ole vielä alkanut, hanketietoja ei toimiteta. Jos hankkeen alkamisesta on kulunut aikaa 1 kk,
hanketiedot toimitetaan.

Hankkeen osallistujat
Hanketiedot toimitetaan riippumatta siitä keitä osallistujat ovat. Osassa hankkeita koulutetaan myös
hanketoimijoita, jolloin myös heidän tiedot toimitetaan osallistujalistalla.
Puutteelliset tiedot
Mikäli teillä ei ole saatavilla kaikkien osallistujien sähköpostiosoitetta, toivomme että ilmoitatte kuinka
monen osalta tiedot puuttuvat. Tutkimuksen onnistumiseksi tutkimustiimillä tulee olla tieto siitä, kuinka
monen osallistujan tiedot ovat puutteelliset.
Kyselyn teemat
Osa hanketoimijoista koki, etteivät kyselyiden teemat ole merkityksellisiä oman hankkeen osalta. Tiedot
tulee toimittaa tästä huolimatta.
Hankkeiden toimintamalli
Osa hanketoimijoista koki, ettei hankkeen kohderyhmä ole yhteneväinen kyselyn kohderyhmän kanssa,
esimerkiksi osallistujat saattavat olla ohjattavia ”perinteisten” opiskelijoiden sijaan. Toivomme että tiedot
toimitetaan tästä huolimatta ja huomioimme asian kyselyssä. Kysely sisältää kysymyksiä hankkeen
toimintamalleihin liittyen ja tämä asia huomioidaan myös analyysi- ja raportointivaiheessa.
Hankkeiden ajankohta
Tässä kohtaa tietopyyntömme koskee ensimmäisen rahoituskierroksen hankkeita.
Hankkeen aloitus on siirtynyt tai hanke on peruutettu
Jos hankkeen aloitus on siirtynyt tai peruuntunut, tietoja ei toimiteta mutta tieto peruuntumisesta tai
siirrosta ja sen syystä (esim. koronatilanne) sekä peruutuksen ajankohdasta tulee toimittaa tutkimustiimille.
Osahanke
Tietopyyntö koskee sekä hanketta että sen mahdollisia osahankkeita. Osahankkeet tulee raportoida
erikseen, eli liitteenä olleeseen exceltiedostoon merkitään mistä hankkeesta ja osahankkeesta on kyse. On
tärkeää tarkistaa, etteivät osallistujalistat sekoitu keskenään.
Hanketoimijat
Hanketoimijoista toimitetaan niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat olleet mukana hankkeen toteutuksessa,
suunnitteluvaiheessa ja hallinnoimisessa siten, että tuntevat hankkeen sisällön ja osaavat vastata siihen
liittyviin kysymyksiin kyselyssä.
Kyselyiden sisällön jakaminen etukäteen
Kyselyn sisältö asiakkaille ja hanketoimijoille on laadittu tutkimustiimin toimesta hankkeen
tutkimuskysymykset huomioiden eikä kyselyitä lähetetä etukäteen hanketoimijoille. Hanketoimijoille
suunnatussa kyselyssä on mahdollisuus antaa palautetta sekä tuoda esille huomionarvioisia seikkoja
hankkeen toteutukseen liittyen.

