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Tiedekunnan opetus punnittu 
ja hyväksi havaittu

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta edustaa kiistatta Euroopan 
terävintä kärkeä eläinlääketieteellisessä koulutuksessa. Näin arvioi European Com-
mittee on Veterinary Education,  ECOVE, marraskuun lopussa Wienissä.  Samalla 
järjestö akkreditoi tiedekunnan koulutuksen laatujärjestelmän ensimmäisenä Eu-
roopassa.  

ECOVE on Euroopan eläinlääketieteellisten koulutusyksikköjen, European 
Association of Establishments for Veterinary Education eli EAEVE:n ja Euroopan 
eläinlääkärijärjestön FVE:n yhteinen toimielin.  Eurooppalaisella koulutusohjelmien 
arvioinneilla on pitkä perinne, ja vastikään on alettu myös akkreditoida hyväk-
syttyjen koulutusyksikköjen laadunvalvonnan järjestelmiä. Tiedekuntamme oli 
ensimmäinen yksikkö, jossa koulutusohjelman lisäksi arvioitiin myös koulutuksen 
laadunvalvontajärjestelmä. Tämä antoi meille mahdollisuuden olla historiallisesti 
ensimmäinen akkreditoitu tiedekunta.

Suomen ainoana eläinlääkäreitä kouluttavana yksikkönä meidän on haettava 
vertailukohteet maailmalta. Euroopassa toimii 110 tutkintoja antavaa koulutusyk-
sikköä, joista �6:den koulutusohjelmalla on voimassaoleva EAEVE:n myöntämä 
täysi hyväksyntä.  Koulutusohjelman hyväksyntä on voimassa kymmenen vuotta 
arvioinnista. EAEVE arvioi ja hyväksyi tiedekunnan koulutusohjelman viimeksi juuri 
kymmenen vuotta sitten. Vuoden 1999 jälkeen moni asia tiedekunnassa on muut-
tunut: henkilökunnan määrä on kasvanut, opetusohjelma on jatkuvan arvioinnin 
ja kehityksen kohteena, sisäistä organisaatiota on muokattu moneen otteeseen ja 
tiedekunta toimii täysin uusissa tiloissa Viikin kampuksella. 

EAEVE:n arviointijärjestelmässä laaditaan yksityiskohtainen itsearviointiraportti sekä 
koulutusohjelmasta että laadunvarmistusjärjestelmästä. Itsearviointia seuraa viikon mit-
tainen vierailu opetusyksikköön, ja sen aikana asiantuntijaryhmä tarkastaa, vastaako 
todellisuus esitettyä arviota.  Vaikka tiedekunta on viime vuosikymmenen aikana jo 
hyvin rutinoitunut moninaisiin Helsingin yliopistossa järjestettyihin arviointeihin, oli 
EAEVE-arviointiin valmistautuminen kuitenkin raskas urakka. Yksistään itsearvioin-
tiraporttien ohjeistus liitteineen käsittää yli sata sivua seikkaperäistä tekstiä.

Saimme professori Gert Niebauerin johtaman kansainvälisen arviointiryh-
män vieraaksemme tiedekuntaan Eläinlääkäripäivien alusviikolla. Yhdeksän 
hengen arviointiryhmässä oli akateemisen maailman konkareiden ja opiskeli-
jajäsenen lisäksi edustettuna myös käytännön praktiikkaa tekevä eläinlääkäri. 
Järjestö kaipaa lisää arvioinnista kiinnostuneita praktikkoeläinlääkäreitä ja ottaa 
mielellään ilmoittautumisia vastaan kiinnostuneilta suomalaisilta eläinlääkä-
reiltä, linkki on lehden kotisivuilla. Suosittelen, sillä arviointiin osallistumi-
nen on erinomainen tapa nähdä Eurooppaa ja erilaista eläinlääkärikoulusta. 
Arviointiryhmä haastatteli intensiivisesti ja laajasti tiedekunnan henkilökuntaa, opis-
kelijoita ja sidosryhmiä. Hämmästyin, kun käytännön järjestelyistä vastannut suun-
nittelija Janna Koivisto vierailun lopussa kertoi järjestelleensä yli sadan eri ihmisen 
liikkeitä viikon aikana. Tiedekunnassa keskeinen henkilö arvioinnin järjestämisessä 
oli dosentti Mirja Ruohoniemi ja olin hänen kanssaan kuultavana ECOVE:n koko-
uksessa Itävallassa. Harvoin saa kuulla niin myönteisiä kommentteja. Toki hyvääkin 
voi aina kehittää ja arvioinnissa nostettiin esiin myös kehittämiskohteita. 

Hyvä arvio on tulosta koko tiedekunnan pitkäjänteisestä työstä ja työyhteisön 
onnistumisesta. Tätä saavutusta ovat rakentaneet opiskelijat, opettajat ja tukihen-
kilöstö yhdessä. He voivat olla hyvällä syyllä ammattiylpeitä. Kiinnostuneet voivat 
lukea ECOVE:n ja tiedekunnan raportit tiedekunnan kotisivuilta.
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