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Project abstract:
Kokka kohti Suomea -hankkeiden tavoitteena on Suomen työelämän houkuttelevuuden lisääminen kansainvälisten
osaajien keskuudessa kasvukeskuksissa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen käytäntöjen
levittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi kansallista käytäntöä. Työperäisen maahanmuuton edistäminen koskettaa koko
Kanta-Hämeen oppilaitos- ja elinkeinoelämän toimijaverkostoa, jolla on yhteinen tavoite lisätä Kanta-Hämeen
pitovoimaa, houkuttavuutta sekä edistää hankkeen teemoja niin strategiatasolla päätöksentekoa tukien konkreettisin,
käytännönläheisin kokeiluihin ja parantuneisiin palveluihin. Hankkeen päätavoitteet ovat: -Työperäistä maahanmuuttoa
edistävän palvelupolun rakentaminen -Maakunnassa jo asuvien kansainvälisten osaajien kiinnittyminen työmarkkinoille -
Kansainvälisten opiskelijoiden osaamisen kohdentaminen yritysten työvoimatarpeisiin ja yritysten kansainvälisyyden
vahvistaminen -Työperäisen maahanmuuton strategioiden yhteistyön vahvistaminen ja toimeenpanon suunnittelu
Hankkeen toimenpiteissä hyödynnetään yrityksiltä saatua signaaleja ja haastattelutietoa, joiden avulla luodaan analyysi
nykyisistä palveluista ja niihin liittyvistä epäjatkuvuuskohdista. Tuloksena syntyvässä työllisyyden edistämisohjelmassa
tarkastellaan rekrytointia palvelupolkuna sekä työnantajan että kansainvälisen osaajan ja hänen lähipiirinsä
näkökulmasta. Hankkeessa kootaan olemassa olevaa palvelutarjontaa ja arvioidaan asiakkaiden polutusta kohti
paikkakunnalle asettautumista sekä vahvistetaan organisaatioiden osaamista työperäisten maahanmuuttajien
asiakaspalvelussa. Hankkeessa vaikutetaan myös maahanmuuttoa käsittelevään viestintään ja strategiatyöhön.
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Kokka kohti Kanta-Hämettä

Aineiston kerääminen (0 / 2)

Millaista aineistoa kerätään tai uudelleen käytetään?

Tiedot kerätään haastatteluilla ja sähköisellä kyselyllä. Kysymykset kattavat kansainvälisten tutkinto- ja opettajaopiskelijoiden työllistymiseen ja Suomeen asettautumiseen
liittyviä seikkoja sekä Kanta-Hämeen yrittäjien näkemyksiä, toiveita ja haasteita kansainvälisen osaajan työllistämiseksi. Kyselyyn osallistujat hankitaan HAMKin kv-
opiskelijoista ja Kanta-Hämeen yrityskumppaneista. Haastateltavia kv-opiskeljoita tulee olemaan noin 50 henkilöä ja yrityksiä 30. Kv-opiskelijoille kohdennettu Webropol-
kysely toimitetaan kaikille vuosina 2019-2022 opiskeleville HAMKin kv-opiskelijoille, noin 900 hlö. Vastausprosentiksi arvioidaan 10-20 %. Aineiston hallinnassa
hyödynnetään ääninauhoituksia (esim. puhelinnauhuri) ja Webropol-kyselyitä.

Mitä tallennusformaatteja käytetään?

Digitaaliset videotiedostot ovat MPEG-4 (.mp4) –muodossa. MPEG-4 on ISO-standardin mukainen ja se on avattavissa useimmilla mediasoitinohjelmilla. Webropol-kyselyissä
lisäksi Excel-tiedostot.

Dokumentaatio ja laadunvarmistus (0 / 2)

Miten aineisto dokumentoidaan?

Tässä projektissa kerätyt aineistot kv-opiskelijoista ja yrityksistä dokumentoidaan erillisiksi aineistoiksi.

Miten aineiston eheys ja laatu varmistetaan ja dokumentoidaan?

Äänitallenteet litteroidaan ja anonymisoidaan ennen julkaisua. Mahdollisen määrällisen aineiston osalta varmistetaan, että puuttuvat arvot määritellään, muuttujien arvot
ovat sallituissa rajoissa ja aineistossa ei ole määrittelemättömiä arvoja. Aineisto on katselmoitu ennen julkaisua.

Tallentaminen ja varmuuskopiointi (0 / 2)

Miten aineisto tallennetaan ja varmuuskopioidaan?

Aineisto varmuuskopioidaan päivittäin tarkoitukseen varatun salasanan avulla suojatulle turvalliselle palvelimelle, jota ylläpitää HAMK organisaatio.

Miten aineiston käyttöoikeuksista huolehditaan?

Aineiston analysoinnin aikana siihen on pääsy vain projektiryhmän varsinaisilla jäsenillä. Aineistosta poistetaan kaikki suorat tunnisteet ennen arkistointia.

Eettiset ja lainsäädännölliset kysymykset (0 / 2)

Kuinka hallinnoit eettisiä asioita?

Hankkeessa kerättyä dataa ei julkaista sellaisenaan. Informanteilta tullaan hankkimaan lupa tutkimusaineiston käyttöön aihepiiriä koskevissa julkaisuissa, artikkeleissa,
blogeissa yms. aineistossa. Aineisto anonymisoidaan ennen sen käyttöä.

Kuinka hallinnoit tekijänoikeuksia sekä IPR:iä?

Tutkimuksessa ei käytetä mitään aineistoa, joka on suojattu tekijänoikeuksilla, mallioikeuksilla tai patenteilla tai muilla vastaavilla menetelmillä. Kerättyyn aineistoon
tekijänoikeus säilyy tutkijoilla, mutta se siirretään myös organisaation haltuun.

Aineiston jakaminen ja pitkäaikaissäilytys (0 / 3)

Miten ja koska aineisto on muiden hyödynnettävissä?

Aineistoa ei avata avoimeksi. Muut tutkijat voivat hyödyntää aineistoa ottamalla yhteyttä tekijään.
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Missä, miten ja kuka voi hyödyntää pitkäaikaissäilytettävää aineistoa?

Hankkeen aineisto sijoitetaan HAMKissa hankkeen päätyttyä S-asemalle, jotta varmistetaan, että HAMKin tutkimusyhteisöllä on pitkäaikainen pääsy tutkimusaineistoon.
Asemalle on pääsy vain rajatulla joukolla HAMKin henkilöstöä. Henkilöstöllä on käytössä yksilöllinen käyttäjätunnus ja salasana.

Oletko huomioinut pitkäaikaissäilytyksen ja jakamisen kustannukset?

Hankebudjetissa on allokoitu työaikaa ja kustannuksia kattamaan aineiston valmistelun ja dokumentoinnin arkistointia varten.

Henkilötietojen käsittely

Hankkeessa käsiteltävät / kerättävät henkilötiedot

Ei käsitellä lainkaan henkilötietoja

Henkilötietoja käytetään ainoastaan kutsuttaessa osallistujia kartoitukseen, sähköpostiosoitteita ei tallenneta ja kyselyyn vastataan ilman tunniste- ja taustatietoja.

Tutustu tietosuojan vaikutustenarvioinnin ohjeeseen. Käsitelläänkö tutkimuksessa henkilötietoja siten, että vaikutustenarviointi pitää tehdä?

Ei

Nimeä kaikki ne tahot, jotka käsittelevät hankkeessa henkilötietoja (esimerkiksi tutkimusryhmän jäsenet, ulkopuolinen haastatteluaineiston litteroija,
pilvipalveluita tarjoavat yritykset, yritykset tai muut organisaatiot)

Tutkimusryhmän jäsenet Piia Kolho, Lauri Salminen ja Riikka Tuominen

Käytetäänkö tutkimuksessa henkilötietojen käsittelijöitä? Jos käytetään, niin listaa henkilötietojen käsittelijät tähän. Kerro, missä vaiheessa
käsittelijöiden kanssa tehdään Henkilötietojen käsittelyn sopimukset (DPA)
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https://digipedaohjeet.hamk.fi/ohje/tietosuoja-vaikutustenarviointi/
https://digipedaohjeet.hamk.fi/ohje/henkilotietojen-kasittelyn-sopimukset-dpa/
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