Osaamisen ennakointifoorumin arviointi

Pyydämme vastaamaan lyhyeen kyselyyn koskien Osaamisen ennakointifoorumin toimintaa ja siinä syntyvän tiedon hyödyntämistä.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään nykyisen Osaamisen ennakointifoorumin toiminnan kehittämisessä ja seuraavaa kautta
suunniteltaessa.
Kysely toteutetaan osana Osaamisen ennakointifoorumin ulkoista arviointia , jonka toteuttaa Owal Group oy.
Kysely sisältää pakollisia taustatietoja, mutta ne jäävät vain ulkoisen arvioinnin toteuttajien tietoon. Kyselyn tulosten käsittelyssä ja
raportoinnissa huolehditaan, ettei yksittäistä henkilöä tai organisaatiota 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

Ennakoinnin asiantuntija

Ennakointiryhmän puheenjohtaja

Ohjausryhmän (ENFOn) jäsen

Ennakointiryhmän varapuheenjohtaja
Muu (täsmennä)

2. Ennakointiryhmä/t, jonka toimintaan osallistut
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

En osallistu minkään ennakointiryhmän toimintaan

* 3. Edustamasi taho (valitse ensisijainen)

4. Maakunta, jossa pääasiassa työskentelet (valitse ensisijainen)

Osana arviointia tehdään verkostoanalyysi. Tätä varten kartoitetaan verkostoja, joissa OEF:n toimijat vaikuttavat . Tätä
kautta saadaan tietoa siitä, miten tieto Osaamisen ennakointifoorumin toiminnasta ja tuloksista välittyy toimijakentälle.

5. Toimitko OEF:n lisäksi alueellisessa tai valtakunnallisessa ennakointiverkostoissa tai ennakointityössä?
Nimeä keskeiset.
Kyllä

En

Alueellisessa ennakointiverkostossa
Tarkenna:

Koulutuksen järjestäjän/oppilaitoksen/korkeakoulun ennakointityössä
Tarkenna:

Valtakunnallisessa ennakointiverkostossa
Tarkenna:

Muussa ennakointityössä, missä?
Tarkenna:

Osaamisen ennakointifoorumista viestiminen ja tiedon hyödyntäminen

6. Oletko viestinyt Osaamisen ennakointifoorumista ja/tai tuloksista? Valitse kannaltasi
relevantit vaihtoehdot
En koskaan
Omalla työpaikalla
(Oman) koulutuksen
järjestäjän/oppilaitoksen/korkeakoulun sisällä
(Oman) alan muissa verkostoissa
Minua ennakointiryhmään (tai ENFOon)
esittäneelle taustaorganisaatiolle
Minua ennakointiryhmään (tai ENFOon) esittäneen
taustaorganisaation muille jäsenille
Alueellisessa ennakointiverkostossa
Valtakunnallisessa ennakointiverkostossa
Muualla, missä?
Kuvaa tarkemmin:

Kerran

Muutamia kertoja

Usein tai
säännöllisesti

7. Arvioi seuraavien OEF:n tuotosten hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä. Valitse kutakin aineistoa kuvaavat
vaihtoehdot.
En
tyytymätön
enkä
Erittäin
Erittäin tyytymätön Tyytymätön tyytyväinen Tyytyväinen tyytyväinen

En osaa
sanoa/ en
tunne
aineistoa

Ennakointiprosessissa syntyneet välitulokset
(esim. eDelfoi I ja II tulokset, skenaariot ja
"Työllisyyden ja osaamisen muutoksia" raportti, OEF-ennakoinnin III vaiheen
tulokset)
Osaaminen 2035 -raportti
Osaamiskortit
Osaamisrakenne 2035 -raportti
Muu, mikä?
Voit perustella vastauksiasi:

8. Oletko hyödyntänyt tai uskotko, että tulet hyödyntämään OEF:ssä syntyneitä tuloksia ja
aineistoja?

Olen
hyödyntänyt
Tutkinnon perustetyössä/
opetussuunnitelmatyössä
Opetustyössä
Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittämistyössä
Strategiatyössä
Opetus/koulutustarjonnan kehittämisessä
Osaamistarpeiden arvioinnissa
Opiskelijoiden koulutus- ja uravalintojen ohjauksen
tukena
Tutkimus- ja kehittämistyössä
Henkilöstön kehittämisessä
Oman organisaation toiminnan kehittämisessä
Muuhun tarkoitukseen, mihin?
Voit perustella vastauksia:

En vielä, mutta
uskon että
En usko, että
tulen
tulen
hyödyntämään hyödyntämään En osaa sanoa

Ei koske
minua

Kysymykset ennakointiryhmien jäsenille ja varajäsenille

9. Arvioi nykyisen ennakointiryhmän kokoonpanoa ja tekemistä
Täysin eri mieltä

Jossain määrin
eri mieltä

En samaa enkä
eri mieltä

Jossain määrin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

Ennakointiryhmämme kokoonpano on
toimiva nykyisellään (osaamis- ja
toimialat)
Ennakointiryhmämme työskentelytavat
ovat mielekkäitä
Varajäsenten rooli on tärkeä ryhmän
toimivuuden kannalta
Asiantuntijaverkoston rooli on tärkeä
ryhmän tavoitteiden kannalta
Asiantuntijaverkostoa hyödynnetään
tarkoituksenmukaisesti
Ennakointiryhmän käyttöön on
riittävästi resursseja nykyisten
tehtävien hoitamiseksi (esim.
sihteerityö, aikaa, euroja)
Voit perustella vastauksiasi:

10. Arvioi, kuinka paljon olet käyttänyt aikaa ennakointiryhmän toimintaan osallistumiseen syksyllä 2019
henkilötyöpäivissä
Ennakointiryhmän kokouksiin (osallistuminen, valmistelu ja esim.
kokousaineistoihin tutustuminen), htp

Aloitteiden, suositusten tai kehittämisehdotusten valmisteluun
kokousten ulkopuolella, htp

Muuhun ennakointiryhmän kokousten ulkopuolella tapahtuvaan
toimintaan syksyllä 2019, mihin? htp

11. Onko ennakointiryhmän toimintaan (ennakointiryhmän kokoukset, ml. mahd. aloitteiden ja suositusten
valmistelu) käyttämäsi aika muuttunut merkittävästi keväästä 2019? (= muuhun kuin ohjattuun
ennakointiprosessiin käyttämäsi aika)
Ei, pysynyt pitkälti samana
Kyllä, lisääntynyt
Kyllä, vähentynyt
Kuvaa mahdollista ajankäyttöön liittyvää muutosta:

12. Anna vielä kokonaisarvio hyödystä suhteessa käyttämääsi aikaan:
Osaamisen ennakointifoorumiin käyttämäni aika vastaa siitä saamaani hyötyä
Täysin samaa mieltä

Jossain määrin samaa mieltä

Täysin eri mieltä

Kehittämisehdotukset tulevan kauden suunnittelua varten

13. 13. TOIVEET JA KEHITTÄMISTARPEET MAHDOLLISELLE TULEVALLE TOIMIKAUDELLE: Mitä
erityistä tulisi ottaa huomioon tulevaa kautta suunniteltaessa?

14. Muut terveiset: Voit vielä lähettää terveisiä Osaamisen ennakointifoorumin toimijoille tai arvioinnin
toteuttajille.

