
Väliraportissa arvioidaan ennakointifoorumin organisoitumista, tavoitteenasettelua, ohjausta sekä toiminnan edistymistä. Väliraporttien
tuloksia hyödynnetään myös Osaamisen ennakointifoorumin ulkoisessa arvioinnissa.

Tällä kyselyllä kootaan ennakointiryhmän jäsenten arviot toiminnasta. Ennakointiryhmmien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat,
sihteerit ja ennakointiasiantuntijat saavat tulosten yhteenvetotiedot käyttöönsä, ja muodostavat tulosten perusteella ennakointiryhmän
väliraportin, jota ryhmän on mahdollista kommentoida. Yhteenvetotiedot tuotetaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi
tunnistaa. Vastaukset ovat tärkeitä, sillä väliraportteja hyödynnetään ennakointifoorumin toiminnan kehittämisessä.
 
Ohje vastaamiseen: Arvioikaa tavoitteita ja organisoitumista koskevia väittämiä. Mikäli koet, ettet voi arvioida väittämää, valitse "En
voi arvioida". Vastauksen yhteydessä on mahdollisuus kirjata keskeiset vahvuudet ja parantamisalueet. Konkreettiset
kehittämisehdotukset ovat erittäin tervetulleita.
 
Termeistä: Osassa välittämissä pyydetään arvioimaan laajemmin osaamisen ennakointifoorumin tavoitteita ja organisoitumista.
Ennakointifoorumilla viitataan koko osaamisen ennakointifoorumiin, joka muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta
ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä. Osaamisen ennakointifoorumia koordinoi opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus.

1. Valitse ennakointiryhmä, johon kuulut:

 
Täysin eri

mieltä

Jossain
määrin eri

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jossain
määrin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En voi
arvioida

Ennakointifoorumin ohjaus- ja organisointimalli
sekä siihen liittyvät vastuut ovat selkeitä ja tukevat
tavoitteiden saavuttamista

Ennakointifoorumin tavoitteet ovat selkeät ja
riittävän konkreettiset

Ohjausryhmän tuki ja ohjaus  edistää
ennakointiryhmän tavoitteiden saavuttamista

2. Arvio seuraavia ENNAKOINTIFOORUMIN organisoitumista koskevia väittämiä

Vahvuudet

Parantamisalueet

3. Voit perustella edellisiä vastauksiasi:
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 Täysin
eri mieltä

Jossain
määrin eri

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jossain
määrin samaa

mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En voi
arvioida

Ennakointiryhmän tavoitteet ovat selkeät ja
riittävän konkreettiset

Kumppanuudet ja yhteistyö eri sidosryhmien
kanssa tukee ennakointiryhmän tavoitteiden
saavuttamista

Asiantuntijaverkoston hyödyntäminen tukee
ennakointiryhmän tavoitteiden saavuttamista

Ennakointiryhmä on tietoinen siitä, kuinka
tuloksia  (ennakointitieto, aloitteet ja
kehittämisehdotukset) hyödynnetään

4. Arvio seuraavia ENNAKOINTIRYHMÄN tavoitteita ja organisoitumista koskevia väittämiä

Vahvuudet

Parantamisalueet

5. Voit perustella edellisiä vastauksiasi:

 
Täysin eri

mieltä

Jossain
määrin eri

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jossain
määrin
samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

En voi
arvioida

osallistuu toimintasuunnitelman mukaisesti
laadulliseen ennakointiin

 osallistuu toimintasuunnitelman mukaisesti
määrälliseen ennakointiin

analysoi työelämän muuttuvia
osaamistarpeita

 tekee aloitteita ja/tai suosituksia

kehittää ammattikoulutuksen ja
korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja

ennakoi ja tunnistaa ammatillisen koulutuksen
ja korkeakoulutuksen vuoropuhelun avulla
työelämän tarpeita sekä niiden edellyttämiä
koulutusjatkumoita

tuo havaitut kehittämiskohteet keskusteluun ja
tekee niihin liittyviä tutkimus‐ ja
kehittämisehdotuksia

6. Arvio seuraavia ENNAKOINTIRYHMÄN TOIMINTAA koskevia väittämiä. Ennakointiryhmä
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Vahvuudet

Parantamisalueet

7. Voit perustella edellisiä vastauksiasi:

Oman toiminnan arviointi

Pyydämme vielä arvioimaan omaa ja ennakointiryhmän sitoutumista ennakointifoorumin toimintaan. Tämän sivun vastaukset tulevat
ulkoisen arvioinnin käyttöön. Vastauksista tuotetaan ennakointiryhmäkohtaiset yhteenvedot siten, ettei yksittäisen henkilön vastauksia
voi tunnistaa.

 
Täysin eri

mieltä

Jossain
määrin eri

mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jossain
määrin
samaa
mieltä

Täysin samaa
mieltä

En
osaa sanoa

Osallistun aktiivisesti ennakointiryhmän
toimintaan

Jäsenten osallistumisaktiivisuus
ennakointiryhmän toimintaan on hyvä

Jäsenten sitoutuminen ennakointiryhmän
toimintaan on hyvä

Tuon omat verkostoni ennakointiryhmän
työskentelyn käyttöön ja hyödynnettäväksi

Tuon taustaorganisaationi/
työnantajani/verkostoni tuottamaa ennakointi-
ja/tai ajankohtaistietoa ennakointiryhmän
hyödynnettäväksi

8. Arvio seuraavia väittämiä liittyen omaan ja ennakointiryhmän jäsenten toimintaan

9. Voit perustella vastauksiasi ja esittää kehittämisehdotuksia:

Taustatiedot

10. Mikä on ensisijainen roolisi osaamisen ennakointifoorumin toiminnassa:

Jäsen

Varajäsen

Puheenjohtaja

Sihteeri

Ennakointiasiantuntija
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11. Edustamasi taho: valitse ensisijainen vaihtoehto, joka kuvaa edustamaasi tahoa.

työnantajat ja yrittäjät

työntekijät

koulutuksen järjestäjät, ammatillinen koulutus

koulutuksen järjestäjät, korkeakoulutus

opetushallinto

opetushenkilöstö, ammatillinen koulutus

opetushenkilöstö, korkeakoulutus

koulutuksen tutkimuksen ja arvioinnin asiantuntemus

Muu (täsmennä)
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