Pyydämme vastaamaan lyhyeen kyselyyn koskien ennakoinnin perusprosessia.
Ennakointisuunnitelma jaksottuu neljälle vuodelle 2017–2020. Kauden ensimmäisellä puoliskolla painopiste on kaikkien alojen
osaamis- ja koulutustarpeiden tuottamisessa eli ennakoinnin perusprosessissa (kesäkuu 2017–helmikuu 2019). Muut
ennakointihankkeet ajoittuvat ajanjaksolle maaliskuu 2018 – joulukuu 2020 (ks. lisätietoa ennakointiprosessista).
Tässä vaiheessa haluamme kuulla näkemyksiänne ennakoinnin perusprosessista (ks. kuva alla), jotta toimintaa voidaan kehittää ja
suunnata tarkoituksenmukaisesti kauden toisella puoliskolla. Tietoa hyödynnetään myös päätettäessä Osaamisen ennakointifoorumin
mahdollisesta seuraavasta kaudesta. Arvioi siis, miten ovatko käytetyt menetelmät mielekkäitä, tuottaako prosessi tarvittavaa
tietopohjaa, ja miten arvioit prosessin hyötyä suhteessa siihen käyttämääsi aikaan.

Kysely toteutetaan osana Osaamisen ennakointifoorumin ulkoista arviointia, jonka toteuttaa Owal Group oy.
Tulokset käsitellään ja raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.
Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Annamme mielellään lisätietoa: Owal Group Oy: Laura Jauhola, 050 443 1841, laura@owalgroup.com
Opetushallitus ja Osaamisen ennakointifoorumin ohjausryhmän sihteeristön edustajana: Ulla Taipale-Lehto, 029 533 120, @oph.fi

Taustakysymykset

1. Oma rooli. Jos osallistut ennakointifoorumin toimintaan useassa eri roolissa, voit valita useamman
vaihtoehdon
ennakointiryhmän jäsen

ennakointiryhmän sihteeri

ennakointiryhmän varajäsen

ohjausryhmän jäsen

ennakointiryhmän puheenjohtaja

asiantuntijaverkoston jäsen

ennakointiryhmän varapuheenjohtaja

ennakoinnin asiantuntija

Muu (täsmennä)

2. Ennakointiryhmä/t, jonka toimintaan osallistut roolistasi käsin
Luonnonvarat, elintarviketuotanto ja ympäristö

Rakennettu ympäristö

Liiketoiminta ja hallinto

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Koulutus, kulttuuri ja viestintä

Teknologiateollisuus ja -palvelut

Liikenne ja logistiikka

Prosessiteollisuus ja -tuotanto

Majoitus, ravitsemis- ja matkailupalvelut

3. Edustamasi taho (valitse ensisijainen)

Ennakointiprosessia koskevat kysymykset

Osallistuminen ennakointiprosessiin. Ennakointiprosessiin on tähän mennessä kuulunut neljä työpajaa, joita on edeltänyt
työskentelyt sähköisillä työskentelyalustoilla (eDelphi ja Webropol), joiden tulokset pohjustavat työpajatyöskentelyä. Ensimmäinen
työpaja oli kaikille yhteinen, loput neljä työpajaa ovat ennakointiryhmäkohtaisia.

4. Arvio ennakointiprosessiin tähän mennessä käyttämääsi aikaa
Arvioi kuinka monta henkilötyöpäivää olet käyttänyt työpajoihin osallistumiseen (htp)

Arvioi kuinka monta tuntia olet käyttänyt ennakointiprosessin osana toteutettaviin
kyselyihin yhteensä (h)

Muuhun ennakointiprosessiin liittyvään toimintaan, mihin? (htp)

5. Arvioi seuraavien työtapojen miellekkyyttä ennakointiprosessissa
Täysin samaa
mieltä
Delfoi-menetelmä on
ollut onnistunut
Webropol-kyselyt ovat
olleet onnistuneita
Osaamistarpeiden
kvalifikaatioluokitus on
ollut onnistunut
(luokitusta hyödynnettiin
mm.
osaamistarvekyselyssä)
Työpajojen määrä on
ollut sopiva
Työpajatyöskentely on
ollut
tarkoituksenmukaista
Perustelut ja kehittämisehdotukset

Jossain määrin En samaa enkä
samaa mieltä
eri mieltä

Jossain määrin
eri mieltä
Täysin eri mieltä En osaa sanoa

6. Arvioi seuraavia ennakointiprosessin lähtökohtia, käytettyjä työmenetelmiä ja
ennakointiprosessin osana tuotettuja aineistoja:
Täysin
samaa
mieltä

Jossain
määrin
samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jossain
määrin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Toimialarajat ylittävä ja klusteripohjainen
tarkastelunäkökulma on ollut mielekäs
Ennakoinnin perusprosessia tukeva tausta-aineisto
on ollut tarkoituksenmukaista
Prosessien eri vaiheista on raportoitu pikaisesti ja
tiiviisti
Prosessin tulosten raportointi on ollut selkeää
Tulosten viestintä on ollut riittävää
Ennakointiprosessi on edennyt sopivaa vauhtia
Perustelut ja kehittämisehdotukset

7. Arvioi vielä prosessissa tähän asti syntyneen tiedon hyödyntämistä koskevia väittämiä. (Huom.
viimeinen väittämä on vain ennakointiryhmien toimintaan osallistuville)
Täysin
samaa
mieltä

Jossain
määrin
samaa
mieltä

En samaa
enkä eri
mieltä

Jossain
määrin eri
mieltä

Täysin eri
mieltä

Hyödynnän ennakointiprosessista syntyvää tietoa
omassa työssäni
Olen jo viestinyt ennakointiprosessissa syntyvää
tietoa sidosryhmilleni
Ennakointiprosessista syntyvä tieto palvelee
laajasti osaamistarpeiden ennakointia
Prosessissa syntyvä tieto tukee ennakointiryhmän
tehtävien toteutusta

8. KOKONAISARVIO: Anna vielä kokonaisarvio hyödystä suhteessa käyttämääsi aikaan:
Ennakointiprosessiin käyttämäni aika vastaa siitä saamaani hyötyä
Täysin samaa mieltä

Jossain määrin samaa mieltä

Täysin eri mieltä

En osaa
sanoa

9. TOIVEET JA KEHITTÄMISTARPEET: Mitä erityisiä kehittämistarpeita tunnistat ennakointiprosessissa?
Kehittämistarpeet voivat liittyä työskentelytapoihin, menetelmiin, tulosten viestintään, jne. Kuvaile
kehittämistarpeita ja parannusehdotuksia omin sanoin:

10. VAPAA SANA. Voit vielä lähettää terveisiä Osaamisen ennakointifoorumin toimijoille tai arvioinnin
toteuttajille.

