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Jyväskylän ammattikorkeakoulussa käynnistyi vuoden 2004 alussa kou-
lutusalojen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen palautteeseen perustuva 
koulutusohjelmien ristiin- arviointi osana korkeakoulun laatujärjestel-
mää. Ensimmäisenä arvioitiin tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, toiseksi 
valittiin Degree Programme in Nursing.

Koulutusohjelman ristiinarviointi toteutettiin syyskuussa 2004 ke-
hittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Arviointi kohdistui kou-
lutusohjelman ja sen opetuksen suunnitteluun, opetuksen toteutukseen, 
tuloksiin ja opiskelijoiden oppimiseen sekä koulutusohjelman toteutta-
mista tukeviin palveluihin ja tukitoimiin.

Tekemänsä arvioinnin perusteella arviointiryhmä pitää Degree Pro-
gramme in Nursing -koulutusohjelman erityisenä vahvuutena sitä, että 
koulutusohjelman kehittämistyö perustuu systemaattiseen tutkimuksel-
liseen otteeseen. Sairaanhoitajakoulutuksen toteuttaminen sekä englan-
nin että suomen kielellä opetussuunnitelmaltaan identtisenä vahvistaa 
hoitotyön koulutusohjelman, koulutusalan ja ammattikorkeakoulun 
kansainvälistymistä. Koulutusohjelman toimivat kansainväliset yhteis-
työkumppanuudet, opiskelijoiden harjoittelumahdollisuudet ja suuri 
ulkomailla suoritettujen opintojen määrä tuovat koulutusohjelmalle 
kansainvälistä uskottavuutta. Vahvuutena on pätevä ja kansainvälisesti 
kokenut henkilöstö, joka on sitoutunut sekä opiskelijoiden ohjaukseen 
että koulutusohjelman toteuttamiseen. Välitön ja vapautunut ilmapiiri 
opiskelijoiden, opettajien ja johdon välillä muodostaa hyvän pohjan toi-
minnalle ja kehittämistyölle.

Arviointiryhmän mukaan englanninkielisen hoitotyön koulutusoh-
jelman keskeinen kehittämishaaste on toiminta-ajatuksen kirkastaminen 
suhteessa aluekehitystyöhön ja työelämän kansainvälistymiseen. Yhteis-
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työn lisääminen ammattikorkeakoulun muiden kansainvälisten koulutus-
ohjelmien ja muualla toteutettavien englanninkielisten hoitotyön koulu-
tusohjelmien kanssa tukisi hyvin monia koulutusohjelman tavoitteita. 
Kansainvälisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisääminen toisi lisä-
resursseja koulutusohjelman toteuttamiseen ja erityisesti englanninkielis-
ten opinnäytetyöaiheiden löytämiseen. Opinnäytetyöprosessia kannattaisi 
kehittää kokonaisuudessaan ja erityisesti suhteessa koulutusyksikön tut-
kimus- ja kehittämistoimintaan. Arviointiryhmän mielestä olisi opiskelun 
ohjauksessa tärkeätä kehittää henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan 
perustuvaa ajattelua ja erityisesti kulttuurisensitiivistä uraohjausta.

Arviointi nosti esiin englanninkielisten koulutusohjelmien riippuvuu-
den koko ammattikorkeakoulun kulttuurisesta oppimis- ja työyhteisöstä. 
Jyväskylän ammattikorkeakoulua oppimisympäristönä tulisi edelleen 
kehittää aidosti kaksikieliseksi. Arviointiryhmä on tehtäväksi antonsa 
mukaisesti pyrkinyt Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman 
arvioinnin rinnalla kuvaamaan itse arviointiprosessia sekä keräämään 
kokemuksia ja informaatiota systemaattisen koulutusohjelmien ristiin-
arviointijärjestelmän rakentamiseksi. 

Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman arviointi oli sekä 
kielellisesti että kulttuurisesti rikas oppimisprosessi. Arvioinnin kautta 
avautui näkymä sekä vieraasta kulttuurista olevan opiskelijan asemaan 
ja mahdollisuuksiin opiskella ja työskennellä Keski-Suomessa että englan-
ninkielisen koulutusohjelman toteuttamiseen Suomessa. 

Avainsanat: 
Koulutusohjelmien sisäinen ristiinarviointi, kehittävä arviointi 
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Esipuhe

Eurooppa haluaa varmistaa kilpailukykynsä luomalla vuoteen 2010 men-
nessä yhtenäisen Euroopan korkeakoulutusalueen EHA:n. Tätä varten 
käynnistyi vuonna 1999 niin sanottu Bolognan prosessi, johon osallistuu 
muitakin Euroopan maita kuin Euroopan Unionin jäsenmaita. Prosessia 
ohjataan joka toinen vuosi pidettävillä ministeritason seurantakokouk-
silla.

Osana Bolognan prosessia luodaan eurooppalaisia käytänteitä kor-
keakoulujen toiminnan (opetuksen ja tutkimuksen) laadun varmistami-
seksi. Syyskuussa 2003 Berliinissä järjestetyn seurantakokouksen kom-
munikean mukaan tulee kaikilla prosessiin osallistuvilla EU-mailla olla 
kuvaus omasta akkreditointi-, auditointi- tai vastaavasta kansallisesta 
laadunvarmistusjärjestelmästään vuoden 2005 Bergenin ministerikoko-
ukseen mennessä. Lisäksi kommunikeassa tähdennetään, että jokaisella 
korkeakoululla on vastuu toimintansa laadusta ja omasta laatujärjestel-
mästään.

Suomessa korkeakouluilla on jatkossakin päävastuu opetuksen, tutki-
mus- ja kehittämistoiminnan, tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan 
laadusta. Korkeakoulujen vastuulle kuuluu myös se, että niiden tarjoama 
koulutus ja niiden myöntämät tutkinnot vastaavat kansainvälisiä vaati-
muksia. Tätä vastuuta ilmentää laissa korkeakouluille annettu velvoite 
arvioida omaa toimintaansa ja osallistua ulkopuolisiin arviointeihin. 
Korkeakouluilla on myös vastuu siitä, että niiden toiminta on eettisesti 
korkeatasoista.

Koulutuksen laadun ja sen kehittämisen kannalta on olennaista, että 
korkeakouluissa määritellään laatutyön tavoitteet, menettelytavat ja pro-
sessit, joilla tavoitteisiin pyritään sekä mekanismit, joilla laatu varmiste-
taan. Suomessa on lähdetty siitä, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
voivat rakentaa omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan laadunvarmistus-
järjestelmän. Tällä pyritään siihen, että laadunvarmistus ei ole erillistä 
toimintaa, vaan se sulautuu osaksi jo olemassa olevia toimintoja ja että 
se on orientoitunut toimintaympäristöönsä (työelämään). Suomalaisten 
korkeakoulujen laadunvarmistus-järjestelmien kehitystyössä on pidetty 
tärkeänä sitä, että ne sisältävät laatua kehittäviä elementtejä ja että laa-
dunvarmistus kattaa ennen pitkää koko korkeakoulun toiminnan – myös 
täydennyskoulutuksen, avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkea-
koulun koulutustarjonnan sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan.
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Ammattikorkeakoulu on monialainen ja -arvoinen asiantuntijayh-
teisö, jossa on hyödyllistä ja tavoiteltavaa erilaisen asiantuntemuksen 
yhdistäminen yli yksikkö- ja toimialarajojen. Monissa toiminnoissa, muun 
muassa koulutustarjonnassa sekä tutkimus- ja kehitystyössä, etsitään 
määrätietoisesti synergiaetuja ja synergiaa, joita syntyy erilaisia käsityksiä 
ja kokemuksia yhdistämällä. Yksi toimiva synerginen menetelmä on koota 
yhteen ammattikorkeakoulun sisältä eri koulutusalojen asiantuntemus 
yhden koulutusohjelman kehittävää arviointia varten. Tässä, niin sano-
tussa  koulutusohjelmien ristiinarvioinnissa, olennaista on muutoksen 
ja kehityksen tukeminen, ei niinkään sovittujen toimintojen toteutumi-
sen varmistaminen. Tällä tavoin toteutuvasta, ammattikorkeakoulujen 
kaikkiin koulutusohjelmiin ajan mittaan ulottuvasta koulutusohjelmien 
arvioinnista käytetään termiä koulutusohjelmien ristiinarviointi. Jyväs-
kylän ammattikorkeakoulussa ristiinarvioinnilla ymmärretään sellainen 
koulutusohjelman arviointiprosessia, jossa:

• Eri koulutus- ja toimintayksiköiden edustajat arvioivat toisen
 yksikön toimintoja yhden koulutusohjelman kehyksessä kerrallaan
 ja perehtyvät samalla koulutusohjelman arviointiin käytännössä;
 arviointiosaaminen lisääntyy samanaikaisesti ja kumuloituen eri
 puolilla ammattikorkeakoulua.
 
• Eri toimintayksiköiden välisellä arviointiyhteistyöllä, joka on luon-
 teeltaan myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta, varmistetaan
 prosessiin osallistuvien yksiköiden ja niiden edustajien mahdolli-
 suus oppia muiden kokemuksista ja näkemyksistä.

Arviointi toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti, 
jolloin tavoitteena on:

a) saavuttaa koulutuksen mahdollisimman korkea laatutaso 
 koko ammattikorkeakoulussa

b) kehittää ammattikorkeakoulun ja sen henkilöstön valmiuksia
 sekä arviointikulttuuria ulkoisia arviointeja, muun muassa tulevaa
 laadunvarmistusjärjestelmän auditointia varten



13JAMK

Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja

c) kehittää konsernitasolla valmiuksia tutkintojen kompetenssi-
 tavoitteiden ja koulutuksen laatukriteerien määrittelyyn sekä 

d) kehittää yksikkötasolla koulutusohjelmien suunnittelu- ja 
 toimintaprosesseja valmistauduttaessa kovenevaan kansainväliseen
 kilpailuun.

Arvioinnin kohteena Degree programme in Nursing on tavallisesta 
koulutusohjelmasta poikkeava vieraskielisyytensä vuoksi, mutta myös 
siksi, että sairaanhoitajakoulutusta ja sairaanhoitajan osaamista säädel-
lään monilla määräyksillä. EU-direktiivit (77/452/ETY ja 77/453/ETY) 
määrittävät esimerkiksi harjoittelun ja teoriaopintojen suhdetta ja sai-
raanhoitajakoulutuksen sisältöjä. Opetusministeriön johdolla on määri-
telty kaikille terveysalan tutkinnoille minimilaatuvaatimukset (Ammatti-
korkeakoulusta terveydenhuoltoon, OPM 2001). Sairaanhoitajan tointa 
saavat Suomessa harjoittaa ainoastaan säädetyn koulutuksen saaneet ja 
ammatin harjoittamiseen rekisteröidyt henkilöt.

Suomessa juuri ammattikorkeakoulut ovat aloittaneet vieraskielisten 
(pääasiassa englanninkielisten) koulutusohjelmien toteuttamisen jo lähes 
kymmenen vuotta sitten. Uraa uurtavat ratkaisut tehtiin silloin pääasiassa 
kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon lisäämiseksi. Myöhem-
min tärkeäksi on tullut myös paremmat mahdollisuudet kotimaiseen ja 
ulkomaiseen tutkinto-opiskeluun vieraalla kielellä. Tämän lisäksi tärkeää 
on kansainvälisten yhteistyökumppaneiden vakuuttaminen oman koulu-
tuksemme tasosta ja kansainvälisestä luonteesta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu laati vuonna 2003 uuden kansain-
välisen toiminnan strategiansa, joka on pantu toimeen vuonna 2004. 
Englanninkielisen hoitotyön koulutusohjelma-arviointi, joka kuvataan 
käsillä olevassa raportissa, tukee myös uusitun kansainvälisen toiminnan 
strategian päämääriä koko ammattikorkeakoulussa.

Rehtori nimesi arviointiryhmään seuraavat henkilöt: Annikki Mikko-
nen, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, yksikönjohtaja, arviointiryhmän 
puheenjohtaja; Matti Virtala, hallintoyksikkö, laatupäällikkö (siirtynyt 
muihin tehtäviin 30.9.2004); Johanna Heikkilä, hallintoyksikkö, laatu-
päällikkö; arviointiryhmän siht. Ulla Mutka, ammatillinen opettajakor-
keakoulu, yksikön johtaja; Hannu Ikonen, kulttuuriala, yksikönjohtaja; 
Heikki Tulkki, kielikeskuksen johtaja; Kirsti Vänskä, yliopettaja, am-
matillinen opettajakorkeakoulu; Kirsi Laiho, JAMKO, opiskelija sekä 
Markus Toikka, JAMKO, opiskelija.
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Arviointiryhmälle ja sen puheenjohtajalle ja sihteerille on syytä lausua 
parhaimmat kiitokset erinomaisella tavalla suoritetusta työstä. Ristiinar-
viointi sisäisenä yhteistyömuotona ja kiinnostavana kokemuksena ei ole 
menettänyt suosiotaan henkilöstön keskuudessa, vaan puolustaa edelleen 
paikkansa yhteisenä hedelmällisenä oppimisen muotona 

Mauri Panhelainen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori
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1 Arvioinnin valmistelu

1.1 Ristiinarvioinnin taustaa

Osana Bolognan prosessia luodaan eurooppalaisia käytänteitä korkea-
koulujen toiminnan (opetuksen ja tutkimuksen) laadun varmistamiseksi. 
Syyskuussa 2003 Berliinissä järjestetyn Bolognan prosessin seuranta-
kokouksen kommunikean mukaan tulee kaikilla prosessiin osallistuvilla 
EU-mailla olla kuvaus omasta akkreditointi-, auditointi- tai vastaavasta 
kansallisesta järjestelmästään vuoteen 2005 mennessä. Lisäksi kommuni-
keassa todetaan, että jokaisella korkeakoululla on vastuu omasta laatu-
järjestelmästään.

Suomessa korkeakouluilla on päävastuu opetuksen, tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan, tieteellisen tutkimuksen ja muun toiminnan laadusta. 
Korkeakoulujen vastuulle kuuluu myös se, että niiden tarjoama koulutus 
ja niiden myöntämät tutkinnot vastaavat kansainvälisiä vaatimuksia. Tätä 
vastuuta ilmentää korkeakouluille laissa annettu velvoite arvioida omaa 
toimintaansa ja osallistua ulkopuolisiin arviointeihin. Korkeakouluilla 
on myös vastuu siitä, että niiden toiminta on eettisesti korkeatasoista. 
Korkeakoulut kehittävät koulutuksen laatua ja laadunvarmistusta lain-
säädännön ja korkeakoulupoliittisten linjausten mukaisesti.

Koulutuksen laadun kannalta on tärkeää, että korkeakouluissa määri-
tellään laatutyön tavoitteet, menettelytavat ja prosessit, joilla tavoittei-
siin pyritään sekä mekanismit, joilla laatua varmistetaan. Suomessa on 
lähdetty siitä, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat rakentaa 
omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan laadunvarmistusjärjestelmän. Tällä 
pyritään siihen, että laadunvarmistus ei ole irrallista toimintaa, vaan 
siinä käytetään hyväksi jo olemassa olevia toimintoja ja että se on toi-
mintaympäristölähtöistä. Suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistus-
järjestelmien kehitystyössä on pidetty tärkeänä sitä, että ne sisältävät 
laatua kehittäviä elementtejä ja että laadunvarmistus kattaa koko korkea-
koulun toiminnan – myös täydennyskoulutuksen, avoimen yliopiston 
ja avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan sekä tutkimus- ja 
kehitystoiminnan.

Osana Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestel-
mää strategiaryhmä1 päätti käynnistää koulutusohjelmien ristiinarviointi-

1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategiaryhmä koostuu rehtorista, kehitysjohtajasta, 
talousjohtajasta sekä koulutusyksiköiden johtajista. Se tekee ammattikorkeakoulun toimin-
taa koskevia strategisia linjauksia sekä käyttää rehtorin sille delegoimaa päätösvaltaa.
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prosessin. Tätä tehtävää varten se asetti arviointimenettelyä valmistele-
maan työryhmän, joka linjasi ensimmäisessä kokoontumisessaan arviointi-
prosessia. Koulutusohjelmien ristiinarviointiprosessissa olennaista on 
muutoksen ja kehityksen tukeminen, ei niinkään sovittujen toimintojen 
toteutumisen varmistaminen. Koulutusohjelmien arvioinnista käytetään 
termiä koulutusohjelmien ristiinarviointi. Jyväskylän ammattikorkea-
koulussa ristiinarvioinnilla ymmärretään sellainen koulutusohjelman 
arviointiprosessi, jossa:

• Eri koulutus- ja toimintayksiköiden edustajat arvioivat toisen
 yksikön toimintoja yhden koulutusohjelman kehyksessä kerrallaan
 ja perehtyvät samalla koulutusohjelman arviointiin käytännössä;
 arviointiosaaminen lisääntyy samanaikaisesti ja kumuloituen eri
 puolilla ammattikorkeakoulua. 

• Eri toimintayksiköiden välisellä arviointiyhteistyöllä, joka on luon-
 teeltaan myönteistä ja rakentavaa vuorovaikutusta, varmistetaan
 prosessiin osallistuvien yksiköiden ja niiden edustajien mahdolli-
 suus oppia muiden kokemuksista ja näkemyksistä.

Arviointi toteutetaan kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti, 
jolloin tavoitteena on:

a) saavuttaa koulutuksen mahdollisimman korkea laatutaso koko
 ammattikorkeakoulussa
b) kehittää ammattikorkeakoulun ja sen henkilöstön valmiuksia
 sekä arviointikulttuuria ulkoisia arviointeja, muun muassa tulevaa
 laadunvarmistusjärjestelmän auditointia varten
c) kehittää konsernitasolla valmiuksia tutkintojen kompetenssi-
 tavoitteiden ja koulutuksen laatukriteerien määrittelyyn sekä 
d) kehittää yksikkötasolla koulutusohjelmien suunnittelu- ja 
 toimintaprosesseja valmistauduttaessa kovenevaan kansainväliseen
 kilpailuun.

1.2 Arviointiryhmä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategiaryhmä asetti marraskuussa 
2003 koulutusohjelmien ristiinarviointia varten arviointiryhmän, jonka 
tehtävänä oli suunnitella, valmistella ja toteuttaa ensimmäinen ristiin-
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arviointi sekä laatia pohjaesitys systemaattisen koulutusohjelmien ristiin-
arviointijärjestelmän rakentamiseksi. Arviointiryhmän kokoonpanoa 
määrittäessään strategiaryhmä painotti seuraavia näkökulmia: a) ryh-
mässä on oltava riittävä laatutyön ja arvioitavan alan tuntemus ja b) 
ryhmässä on oltava asiantuntemus kaikilta ammattikorkeakoulun keskei-
siltä toiminta-alueilta (koulutus, T&K-toiminta, palvelutoiminta). Koska 
kyseessä on ammattikorkeakoulun oppimisprosessi, tärkeänä pidettiin 
lisäksi sitä, että ryhmä kykenee dokumentoimaan ja myöhemmin le-
vittämään prosessissa syntyvät oppimiskokemukset ymmärrettävästi ja 
tehokkaasti. Ensimmäiseksi arvioinnin kohteeksi (kevät 2004) valittiin 
liiketalouden yksikön tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. 

Seuraavaksi arvioitavaksi koulutusohjelmaksi valittiin sosiaali- ja 
terveysalan Degree Programme in Nursing kahdesta syystä. Sosiaali- ja 
terveysalan koulutusyksikön johto esitti koulutusohjelmaa arvioitavaksi 
sen nykyisessä kehitysvaiheessa. Toiseksi strategiaryhmässä nähtiin tär-
keäksi, että ensimmäisessä arviointivaiheessa on mukana englanninkieli-
nen tai kansainvälinen koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-
alan koulutusohjelmana vuonna 2004 toteutettiin Degree Programme 
in Nursing -koulutusohjelmaa yhdeksässä eri ammattikorkeakouluissa 
(liite 5). Pitkään toimineena kansainvälisenä ja jo useita kehitysvaiheita 
kokeneena koulutusohjelmana Degree Programme in Nursing soveltui 
tähän hyvin.

Strategiaryhmä esitti ja rehtori nimesi Degree Programme in Nursing 
-koulutusohjelman arviointiryhmään seuraavat henkilöt: Annikki Mikko-
nen, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, yksikönjohtaja ja arviointiryhmän 
puheenjohtaja; Matti Virtala, hallintoyksikkö, laatupäällikkö; Johanna 
Heikkilä, hallintoyksikkö, laatupäällikkö ja arviointiryhmän sihteeri; 
Ulla Mutka, ammatillinen opettajakorkeakoulu, yksikön johtaja; Hannu 
Ikonen, kulttuuriala, yksikönjohtaja; Heikki Tulkki, kielikeskus, yksikön 
johtaja; Kirsti Vänskä, yliopettaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu ; 
Kirsi Laiho, JAMKO, opiskelija ja Markus Toikka, JAMKO, opiskelija.

Arviointiryhmä on toimeksiantonsa perusteella pitänyt neljä ko-
kousta. Arviointiryhmän ja koulutusohjelman arviointityö suunniteltiin 
tiiviiksi prosessiksi. 

1.3 Arviointimenetelmä

Ristiinarviointimenettelyn kehittämisvaiheessa ensimmäinen arviointi-
ryhmä käytti liitteen 1 mukaista kirjallisuutta suunnittelun perustana. 
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Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman arviointiryhmässä 
käytyjen keskustelujen jälkeen pitäydyttiin ensimmäisessä arvioinnissa 
käytetyssä kaksivaiheisessa menetelmässä, joka koostui arvioitavan kou-
lutusohjelman ohjeistetusta itsearvioinnista ja arviointiryhmän tekemästä 
arviointivierailusta. Koulutusohjelman itsearviointia täydennettiin vielä 
pyytämällä arvioitavalta koulutusohjelmalta kommentointia myös valit-
tuun joukkoon AMKOTA-tilastomateriaalista poimittuja tunnuslukuja 
(liite 2).

1.4 Arvioinnin teemat ja kohteet

Arvioinnin teemoina käytettiin edelliseen itsearviointiin suunniteltuja 
arviointiteemoja, jotka perustuivat Jyväskylän ammattikorkeakoululle 
kertyneeseen arviointikokemukseen, Korkeakoulujen arviointineuvoston 
julkaisujen antamiin taustoituksiin sekä ensimmäistä arviointia suunnitel-
taessa muotoutuneisiin käsityksiin koulutusohjelma-arviointien tarpeesta 
ja tavoitteista. Lisäksi arvioinnin kysymyksiin pyydettiin täydennystä 
koulutusohjelman ja -alan kannalta keskeisistä arvioitavista kohteista. Ar-
viointiryhmä vahvisti arvioinnin teemat ja niitä tarkentavat kysymykset. 
Kursiivilla erotettuna on koulutusohjelman esittämät ja arviointiryhmän 
hyväksymät painotukset.

 
1. Koulutusohjelman ja sen opetuksen suunnittelu

• Miten Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteisesti sovitut 
 linjaukset (strategiat) ohjaavat koulutusohjelman ja sen opetuksen
 suunnittelua?  
• Miten yksikön omat strategiat ohjaavat koulutusohjelman ja sen
 opetuksen suunnittelua?
• Miten koulutuksen kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen
 näkyy koulutusohjelman ja sen opetuksen suunnittelussa? 
• Miten koulutusohjelmassa varmistetaan, että sen tavoitteet 
 päivittyvät ja vastaavat tulevaisuuden työelämän vaatimuksia?
• Miten koulutusohjelman opetussuunnitelma laaditaan, kuka 
 siitä vastaa ja ketkä osallistuvat suunnittelutyöhön?
• Miten opetussuunnitelman toteutussuunnitelmat laaditaan ja 
 ketkä siihen osallistuvat?
• Miten opintokokonaisuudet ja opintojaksot suunnitellaan?
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2. Koulutusohjelman opetuksen toteutus

• Mitkä ovat opetuksen toteuttamista ohjaavat peruslinjaukset?
• Miten opiskelijalähtöisyys toteutuu opetuksen toteutuksessa?
 – opiskelijan tavoitteiden asettelussa ja ammatillisen 
  kehittymisen tukemisessa? 
 – opetusmenetelmien valinnoissa ja erilaisten oppimistyylien 
  huomioimisessa?
 – oppimista edistävien oppimisympäristöjen ja työelämäyhteyksien
  rakentamisessa?
 – oppimisen tukemisessa ja ohjauksessa?
• Miten työelämälähtöisyys toteutuu opetuksen toteutuksessa?
• Miten työelämäyhteyksiä ja koulutusohjelman T&K-toimintaa  
 hyödynnetään opiskelijan oppimisessa?
• Miten koulutusyksiköiden ja -ohjelmien välinen yhteistyö 
 toteutuu?
• Millaista on opettajien yhteistyö opetuksen toteuttamisessa?
• Miten opintojaksojen toteutuksen ajoitus on järjestetty?
 – mihin ajoitus perustuu?
 – miten ajoituksen suunnittelu on toteutettu ja organisoitu?

3. Koulutusohjelman tulokset ja opiskelijoiden oppiminen 

• Miten arvioidaan ja varmistetaan koulutusohjelman tavoitteiden 
 ja opetussuunnitelman toteutuminen?
• Miten työelämä osallistuu koulutusohjelman toteutuksen ja sen
 tulosten arviointiin?
• Miten opintojaksojen toteutuksen arviointi on järjestetty?
• Miten koulutusohjelmassa arvioidaan opiskelijoiden oppimista?
• Miten arviointi- ja palautetietoa hyödynnetään koulutusohjelman
 kehittämistyössä?
• Millaiseksi arvioitte Degree Programme in Nursing -koulutuksen
 tuottaman osaamisen (ammatillisen kompetenssin) verrattuna
 saman vaiheen hoitotyön koulutusohjelman sairaanhoitaja (AMK)
 -tutkinnon opiskelijoiden osaamiseen?
• Millainen on Degree Programme in Nursing -koulutuksen merkitys 
 alueen työelämän kansainvälistämisessä ja sen kehittämisessä?
• Mitkä ovat seuraavat keskeiset askelmat koulutusohjelman 
 kehittämisessä?
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4. Koulutusohjelman toteuttamista tukevat palvelut ja tukitoimet

Alla on luettelo Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja koulutusyksi-
köissä toteutettavista tukipalveluista, joita ovat:

• konsernin johdon toiminta
• yksikön ja koulutusohjelman johdon toiminta
• konsernitasolla tehtävä laatutyö
• yksikön ja koulutusohjelman oma laatutyö
• markkinointi- ja viestintäpalvelut
• kirjasto- ja tietopalvelut
• T&K-tukipalvelut
• tietohallintopalvelut (ATK-palvelut)
• opintotoimiston palvelut
• kv-toimiston palvelut
• ura- ja rekrytointipalvelut
• talous- ja henkilöstöpalvelut.

• Mitkä tukipalvelut merkittävällä tavalla edistävät 
 koulutusohjelman perustehtävän toteuttamista? Perustelu.
• Mitä tukipalveluja pitäisi erityisesti kehittää? Perustelu.
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Arviointiryhmän järjestäytymis- ja 
suunnittelukokouskokous 
19.08.2004. 

Arvioitavan ko:n itsearvioinnin ohjeistus: 
• mitä koulutusohjelman odotetaan 
 tekevän ennen vierailua
• aikataulu
• toimitettavat dokumentit

Arviointiraportin julkaiseminen vko 41

Arviointivierai lu 15.09.2004

Koulutusohjelman tietojen 
kokoaminen ja itsearviointi.
Itsearviointiraportin palautus 
arviointiryhmälle 08.09.2004.

Arviointiryhmän kokous 10.09.2004. 
Arviointiryhmän valmistautuminen vierai-
luun. Arviointiryhmä tutustuu itsearvioin-
tiin ja toimitettuihin dokumentteihin ja tekee 
päätökset vierailun aikana esitettävistä tar-
kentavista kysymyksistä sekä sopii sisäisestä 
työnjaosta.

Arviointiryhmän kokous 30.09.2004
• arviointiraportin sisällöstä ja 
 toimenpide-ehdotuksista sopiminen
Arviointiryhmän kokous 04.10.2004 
• arviointiraportin kirjoittaminen

ARVIOINTIPROSESSI

Palautekokous yhdessä arvioidun koulutusohjelman kanssa 19.10.2004

Koulutusohjelma priorisoi kehittämis-
kohteet ja laatii kehittämissuunnitelman

Arviointiryhmän ja koulutusohjelman kehittämisesitysten käsittely ja toimenpiteiden 
vastuuttaminen strategiaryhmän strategiaseminaarissa (matriisiväki mukana)

Seurantakokous valittujen kehittämistoimenpiteiden 
vaikuttavuudesta noin vuoden kuluttua

2 Arviointiprosessi

2.1 Arviointiprosessin kuvaus

Koulutusohjelman arviointiprosessin kesto kokonaisuudessaan on noin 
kolme kuukautta. Työryhmä hahmotti ja mallinsi käymiensä keskuste-
lujen perusteella arviointiprosessin seuraavalla tavalla:
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2.2 Arvioinnin eettiset pelisäännöt

Arviointiryhmä vahvisti koulutusohjelmien ristiinarviointien eettisiksi 
pelisäännöiksi seuraavat säännöt: 

1. Koulutusohjelma-arviointien ensisijaisena tarkoituksena on 
 oppivan organisaation idean hengessä tukea koulutusohjelman,
 sen ydin- ja tukiprosessien, kehitystä. 
2. Prosessin aikana tapahtuva arviointi ja siinä annettava palaute
 on luonteeltaan kehittävää ja muutokseen tähtäävää, ei valvovaa,
 tarkastavaa eikä luokittelevaa.
3. Arviointien aikana annettava palaute on luonteeltaan rakentavaa,
 uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja tarjoavaa. Kehittämiskeskustelut
 ovat arviointien tärkein työskentelymuoto. 
4. Arviointitilanteet ovat luottamuksellisia. Ilman luottamusta ei synny
 kehittämistoiminnan edellyttämää avoimuutta ja rehellisyyttä.
5. Arvioinnissa syntyvä loppuraportti on julkinen. Kuitenkin ennen
 tietojen julkaisemista raportti käydään läpi yhdessä arvioitavan
 koulutusohjelman edustajien kanssa ja asiavirheet korjataan.

2.3 Arvioinnin vaiheet

Koulutusohjelman ohjeistus

Koulutusohjelman itsearviointia varten arviointiryhmä laati liitteen 3 
mukaisen ohjeistuksen ja arvioinnin teemat ja kysymykset sekä tunnus-
luvut (liite 2), jotka lähetettiin koulutusohjelmalle.

Itsearviointi

Koulutusohjelma suoritti itsearvioinnin ohjeiden mukaisesti ja toimitti 
itsearviointiraportin työryhmälle määräaikaan mennessä. Aineisto koos-
tui varsinaisesta itsearviointiraportista sekä tunnuslukujen kommentoin-
tiosasta.

Itsearviointiraportin analyysi ja arviointivierailuun valmistautuminen

Arviointiryhmän avuksi hahmoteltiin ohje itsearviointiraporttiin perehty-
mistä sekä vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistamista varten (liite 4).
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Ryhmän jäsenet tutustuivat itsenäisesti itsearviointiraporttiin, hahmotti-
vat alustavasti koulutusohjelman vahvuuksia ja kehittämishaasteita sekä 
laativat havaintojensa pohjalta tarkentavia kysymyksiä. Arviointiryhmä 
piti 10.9.2004 arviointivierailua valmistelevan kokouksen, jossa sovittiin 
yhteisesti vastuujaosta kysymysten ennakkosuunnittelussa sekä raportin 
kokoamisessa. Lisäksi sovittiin muista vierailun toteuttamiseen liittyvistä 
käytännön järjestelyistä, kuten työnjaosta ja dokumentoinnista vierailun 
aikana. Yhteenveto kysymyksistä, joita vierailun aikana eri vastaajaryh-
mille esitettiin, viimeisteltiin vierailukäynnin aamuna. 

Arviointivierailu

Varsinainen arviointivierailu toteutettiin liitteessä 3 näkyvän ohjelman 
mukaisesti. Toteutuksessa olennaista oli, että arvioijat haastattelivat 
erikseen eri vastaajaryhmiä (johto, opettajat, opiskelijat) varmistaakseen 
vastausten riippumattomuuden. Vierailupäivän lopuksi pidettiin vielä 
yhteinen tapaaminen, jossa arviointiryhmä esitti ensikäden huomioita 
arvioitavasta koulutusohjelmasta, tarkensi muutamiin kysymyksiin liit-
tyviä yksityiskohtia ja pyysi arvioitavilta arviota arviointiprosessista. 

Arviointiraportin kirjoittaminen

Arviointiraportin kirjoittaminen varsinaisen arviointivierailun jälkeen 
tapahtui kaksivaiheisesti. Ensin ryhmän jäsenet kirjoittivat omat ha-
vaintonsa kaikkien luettavaksi. Ryhmän jäsenet tutustuivat näin synty-
neeseen materiaaliin. Tämän jälkeen pidettiin arviointiryhmän kokous, 
jossa käytiin havaintoja läpi, valittiin niistä olennaisimmat ja sovittiin 
raportin toimituksellisesta linjasta. Arviointiryhmän sihteeri muokkasi 
raporttiluonnoksen, joka jaettiin ryhmän jäsenille kommentointia var-
ten. Lopuksi ryhmä vielä kokoontui viimeistelemään raportin sisällön. 
Raportti toimitettiin koulutusohjelmalle perehdyttäväksi 11.10.2004. 
Arviointiraportin viimeistely tapahtui palautetilaisuuden jälkeen.

Palautetilaisuus

Palautetilaisuus koulutusohjelman ja arvioijaryhmän kanssa järjestettiin 
19.10.2004. Siihen osallistui 12 henkilöä. Palautetilaisuudessa käytiin 
läpi arviointiraportti ja tehtiin siihen muutamia korjauksia koulutus-
ohjelman ja arviointiryhmän keskustelujen tuloksena. Lisäksi suoritet-
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tiin ristiinarvioinnin meta-arviointia. Tässä yhteydessä keskusteltiin siitä, 
pitäisikö koulutusohjelmia ohjeistaa tarkemmin itsearvioinnin tiedon-
keruusta. Päädyttiin pitämään tiedonkeruun menettelyt koulutusohjel-
man itse valittavina. Ristiinarviointimenettely ei saa muodostua liian 
työllistäväksi koulutusohjelmille. Kaikki arviointiin osallistuneet kokivat 
prosessin positiiviseksi ja rakentavaksi oppimisprosessiksi. 

Toiminnan kehittäminen

Koulutusohjelma priorisoi kehittämiskohteet ja laatii kehittämissuunni-
telman omaan toimintaansa soveltuvalla menettelytavalla. Kehittämis-
suunnitelma toimitetaan laatupäällikölle tiedoksi.  Noin vuoden kuluttua 
ristiinarvioinnista käydään laatupäällikön johdolla arviointi- ja seuranta-
keskustelu kehittämistoimenpiteiden onnistumisen arvioimiseksi.

Kaikkien vuoden aikana arvioitujen koulutusohjelmien koko ammatti-
korkeakoulua koskevat kehittämiskohteet käsitellään kerran vuodessa 
strategiaseminaarissa. Tässä yhteydessä arvioidaan myös ristiinarviointi-
menettelyä ja kehitetään sitä. 
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3 Arvioinnin tulokset

3.1 Yleiset havainnot arvioitavasta koulutusohjelmasta

Degree Programme in Nursing -koulutusohjelmalla on ammattikorkea-
koulumaailmassa jo harvinaisen pitkä perinne englanninkielisen kou-
lutusohjelman suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä kansainvälisen 
kumppanin kanssa. Koulutusohjelman analyyttisen ja realistisen itsear-
vioinnin sekä käytyjen keskustelujen kautta välittyi kuva huolellisesti 
rakennetusta kokonaisuudesta.

Koulutusohjelman suunnitteluprosessi on selkeästi kuvattu. Se mah-
dollistaa sekä henkilöstön että työelämän edustajien osallistumisen ke-
hittämistyöhön, joka perustuu systemaattiseen tutkivaan työotteeseen. 
Yhteistyötä on tehty muun muassa University of Central Lancashiren, 
SURAKE-hankkeen (SURAKE = Koulutuksen ja työelämän yhteistyön ta-
voitteena sairaanhoitajan urakehitys -hanke) ja HOKE-hankkeen kanssa 
(HOKE = Hoitotyön osaamis- ja koulutustarpeen ennakointi -hanke). 
Huolella mietitty suunnitteluprosessi on tuonut varmuutta ja tuloksel-
lisuutta koulutusohjelman toimintaan. Koulutusohjelman vahvuutena 
ovat myös vakiintuneet toimintamallit harjoittelussa ja kansainvälisissä 
vaihdoissa. Opetussuunnitelmaprosessiin kuuluu oleellisena osana myös 
ammattieettisten kysymysten pohtiminen.

Kansainvälisesti kokenut, innostunut ja työhönsä sitoutunut henki-
löstö on jaksanut vuodesta toiseen kehittää koulutusohjelmaa ja opetusta 
sekä raivata sille tilaa sekä ammattikorkeakoulussa että työelämässä. 
Pitkäjänteisestä kehittämistyöstä on jo monenlaisia tuloksia nähtävissä. 
Itsearviointiraportti osoittaa, miten englanninkielinen koulutusohjelma 
on monin tavoin tukenut sosiaali- ja terveysalan työelämän kansainvä-
listymistä, auttanut rakentamaan kansainvälisiä verkostoja ja lisännyt 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelija- ja henkilöstövaihtoa ulko-
mailla.

Johdon, opettajien ja opiskelijoiden välillä on avoin vuorovaikutus-
ilmapiiri, joka mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen koulutusohjel-
man kehittämiseen. Opiskelijat ovat innostuneita ja kehittämismyönteisiä, 
ja he esittivät keskustelujen aikana useita hyviä ideoita koulutuksen ke-
hittämiseksi. Näyttää siltä, että koulutusohjelma houkuttelee  aktiivisia 
ja ulospäin suuntautuvia ihmisiä.

Vierailun aikana tuli selväksi, että englanninkielisten koulutusoh-
jelmien toteuttamiseen liittyvät kysymykset koskettavat koko ammatti-



JAMK26

Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja

korkeakoulua ja sen muodostamaa oppimisympäristöä. Ne ovat usein 
kielikysymyksiä, mutta yhtä usein kulttuurisia kysymyksiä. Englannin-
kieliset koulutusohjelmat ovat suuri haaste myös tukipalveluiden kehittä-
miselle.

3.2 Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman 
ja sen opetuksen suunnittelu

Valtakunnalliset linjaukset ja sairaanhoitajakelpoisuuksia määrittelevät 
EU-direktiivit ohjaavat merkittävästi hoitotyön koulutusta ja sen kehittä-
mistä. Itsearviointiraportin mukaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
missio, visio ja strategiat ohjaavat koulutusalan tavoite- ja tulossopi-
muksen tekoa ja ovat sitä kautta mukana kaikkien koulutusohjelmien 
suunnittelussa. Strategioita ei sosiaali- ja terveysalalla ole varsinaisesti 
viety yksittäisiin koulutusohjelmiin, mutta niitä käsitellään alan koko-
usten lisäksi koulutusohjelmayksiköiden suunnittelupäivissä.

Degree Programme in Nursing (DPN) -koulutusohjelmaa on jo vuo-
desta 1996 kehitelty tiiviissä yhteistyössä University of Central Lan-
cashiren kanssa. Alkuvuosina koulutusohjelman kehittely suuntautui 
vahvasti englantilaisen yhteistyökumppanin kanssa laadittavan yhteisen 
opetussuunnitelman toteuttamiseen. Double Degree -tutkinto ei kuiten-
kaan toteutunut, joten vuonna 2002 sosiaali- ja terveysala teki uuden 
opetuksen suunnittelua ja toteutusta koskevan strategisen linjauksen. 
Koulutusohjelmassa toteutetaan vielä syyslukukauden 2004 loppuun 
kahta erilaista englanninkielistä opetussuunnitelmaa. Vuoden vaihteessa 
valmistuu viimeinen ryhmä, joka on opiskellut aiemman brittien kanssa 
yhteistyössä tehdyn opetussuunnitelman pohjalta. Sen jälkeen kaikki 
opiskelevat uudistetun opetussuunnitelman mukaisesti.

Uudistetun Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman tavoit-
teena on toteuttaa hoitotyön koulutus suomalaisen opetussuunnitelman 
pohjalta englannin kielellä. Yhtenä tämän uuden linjauksen tausta-aja-
tuksena on ollut yhteistyön lisääminen suomen- ja englanninkielisen 
sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijoiden välillä. Molemmista ryhmistä 
valmistuvat saavat kelpoisuuden toimia sairaanhoitajina koko EU:n alu-
eella. Toisena uudistuksen tavoitteena on ollut kansainvälistää koko työ-
yhteisöä. Hoitotyön tiimissä työyhteisön kansainvälistämisen tavoitteena 
on innostaa uusia opettajia Degree Programme in Nursing -koulutusoh-
jelman toteuttamisen piiriin, sillä yhteiskunnan monimuotoistuessa ja 
ihmisten etnisten taustojen erilaistuessa tarvitaan kulttuurista osaamista 
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ja ymmärrystä entistä enemmän. Lisäksi lähtökohtana on ollut ajatus 
aluekehitysvaikutuksen tehostamisesta työelämää kansainvälistämällä.

Keskusteluissa kävi ilmi, että näiden tavoitteiden saavuttamisessa on 
vielä työtä jäljellä. Toistaiseksi nämä kaksi identtistä, mutta eri kielillä 
toteutettua koulutusohjelmaa elävät melko erillistä omaa elämäänsä. 
Haastatteluiden perusteella kuitenkin ajatus yhteistyön lisäämisestä kah-
den erikielisen koulutusohjelman välillä vaikutti yhteisesti hyväksytyltä, 
mutta käytännössä toimivia toteutus- ja yhteistyömuotoja ei ole vielä 
ennätetty löytää riittävästi.

Keskustelut nostivat esiin myös muita ristiriitaisia näkökulmia ja 
haasteita, joita alueen työelämän kansainvälistämiseen liittyy. Tällä het-
kellä koulutusohjelmassa kansainvälisiä opiskelijoita on melko vähän, 
eivätkä he valmistuttuaan välttämättä jää alueelle töihin, vaan siirtyvät 
muualle Suomeen tai ulkomaille. Myös haastatteluihin osallistuneet suo-
malaiset opiskelijat kertoivat haluavansa valmistumisensa jälkeen jatkaa 
opintojaan muualla tai hakeutua töihin muualle kuin Keski-Suomen alu-
eelle. Perustehtävästä käydyissä keskusteluissa opettajat viittasivat myös 
muihin, huomattavasti lähialueen kehittämistä laajempiin tavoitteisiin 
kuten kehitysmaiden olojen parantamiseen. Lisäksi haastateltavat ker-
toivat, että on vaikea saada selkeää tietoa siitä, mitä keskisuomalainen 
työelämä todella englanninkieliseltä hoitotyön koulutukselta haluaa.

Keskusteluiden pohjalta syntyi näkemys, että yhteistä, laajapohjaista 
keskustelua koulutusohjelman missiosta ja sen fokusoinnista on syytä 
edelleen jatkaa. Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman mis-
sion arvioinnin yhteydessä on syytä käydä avoin ja perusteellinen kes-
kustelu kansainvälisyyden käsitteestä, sen suhteesta Degree Programme 
in Nursing -koulutusohjelmaan ja keskisuomalaisen työelämän kansain-
välistämiseen liittyvistä kysymyksistä. Keskustelua on hyvä jatkaa myös 
siksi, että arviointivierailun perusteella koulutusohjelmalla näyttäisi ole-
van edellytyksiä löytää osaamisestaan ja toiminnastaan monia sellaisia 
vahvuuksia, joiden pohjalle eurooppalaisen korkeakoulualueen sisällä 
voitaisiin rakentaa koulutusta Bolognan prosessin mukanaan tuomien 
mahdollisuuksien pohjalta.

Myös aiemmin koulutusohjelmasta valmistuneet sairaanhoitajat voi-
sivat olla merkittävä tiedon lähde, kun koulutusohjelman tavoitteita työs-
tetään. Alumnien kokemusta kannattaisi systemaattisesti hyödyntää sekä 
koulutusohjelman tavoitteiden suunnittelussa, koulutuksen toteutuksessa 
että opiskelijoiden ohjaustoiminnan kehittämisessä. Koulutusohjelman 
mission ja työelämälähtöisen kehittämistavoitteiden määrittely uudestaan 
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on tarpeen, minkä koulutusohjelma onkin hyvin tunnistanut ja mihin 
sillä on hyvät valmiudet.

Johdon haastattelussa kävi ilmi, että Degree Programme in Nursing 
-koulutusohjelmassa opettavat opettajat käyvät aktiivisesti kansainväli-
sessä opettajavaihdossa, vähintään yksi opettaja vuosittain 4 – 6 viikon 
vaihdossa. Opettajavaihdot ovat kuitenkin koulutusohjelmalle melkoinen 
taloudellinen kysymys. Keskusteluissa nousikin esiin mahdollisuus, että 
opettajien kansainvälisiä kontakteja voitaisiin vielä aiempaa tehokkaam-
min pitää yllä myös kansainvälisen hanketyön kautta, jolloin osin myös 
projektirahoituksen avulla voitaisiin ylläpitää opettajien kansainvälistä 
ammattitaitoa.

Koulutusohjelma toteuttaa kansainvälistä Summer School -toimintaa. 
Koulutusohjelmalla olisi varmasti mahdollisuus kehittää  kansainvälisten 
kumppaneidensa kanssa koulutuksen perusideoita vahvistavaa ja edelleen 
kehittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
kuvata ja dokumentoida kansainvälisen hanketoiminnan ja yhteistyön 
suunnittelua, hallinnointia ja toteutusta.

3.3 Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman 
opetuksen toteutus

3.3.1 Opetuksen toteuttamista koskevat peruslinjaukset

Opetussuunnitelmien toteutuksessa lähtökohtana on sairaanhoitajalta 
edellytettävän asiantuntijuuden saavuttaminen ja sairaanhoitajaksi 
valmistuminen ohjeajassa. Sairaanhoitajakoulutuksen työelämävastaa-
vuudesta on huolehdittu tutkimustoiminnalla ja siihen liitetyllä alueen 
työelämän edustajien kanssa tehdyllä yhteistyöllä (esim. SURAKE ja 
HOKE). Näissä hankkeissa kehittämiskohteena on ollut sairaanhoitaja-
koulutus, jonka opetussuunnitelmaa myös Degree Programme in Nursing 
-koulutusohjelma noudattaa. Hyvin toimiva opetussuunnitelmaprosessi 
mahdollistaa henkilöstön ja opiskelijoiden moniulotteisen osallistumisen 
ja selkeän työnjaon ja antaa vahvan perustan siinä tavoiteltavalle am-
matilliselle osaamiselle. 

Vaikka koulutusohjelman johdolla ja opetushenkilöstöllä on näkemys 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategisista linjauksista, kansainväli-
sistä ja kansallisista sairaanhoitajakoulutusta koskevista säädöksistä ja 
työelämän tarpeista, vaikuttaa jo aiemmin mainitun toiminta-ajatuksen 
ytimen puuttuminen myös opetuksen peruslinjauksiin ja toteutukseen. 
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Toiminta-ajatuksen fokusointi mahdollistaisi esimerkiksi selkeän tavoite-
asetannan opiskelijarekrytoinnissa sekä koulutusohjelman tavoitteelli-
sen markkinoinnin suuntaamisen oikealle kohderyhmälle. Tätä kautta 
se linjaisi entistä vahvemmin myös kansainvälisen yhteistyön edelleen 
kehittämistä.

Itsearviointiraportin mukaan opetuksessa pyritään yhteisöllisyyteen, 
yksilöllisyyteen ja itseohjautuvuuteen. Niitä tavoitellaan yhteistoiminnal-
lisen oppimisen ja tutkivan työotteen kautta. Myös opettajien tutor-toi-
minta ja yhteistyö tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista. Opettajat 
totesivat, että uuteen oppimiskulttuurin ohjaaminen on kansainvälisille 
opiskelijoille ja heidän opettajilleen suuri haaste. Myös ohjaajien löyty-
minen työelämäjaksoille on haasteellista.

Aiemmassa opetussuunnitelmassa oli kolmen kuukauden mittainen 
moduuli, jolloin joidenkin opettajien mukaan kansainvälinen vaihto oli 
selkeämpi ja helpompi suunnitella ja toteuttaa kuin nykyiseen opetus-
suunnitelmaan pohjautuva työharjoittelujaksojen toteutus. Uudessa ope-
tussuunnitelmassa vaihto suunnitellaan yksilöllisesti opetussuunnitelman 
eri teemojen tavoitteiden mukaisesti. Joidenkin opettajien näkemyksen 
mukaan vanha, nyt jo väistymässä oleva University of Central Lanca-
shiren kanssa yhteistyössä tehty opetussuunnitelma oli selkeämmin kan-
sainvälistymiseen suuntautuva kuin nykyinen.

Sekä koulutusohjelman johdon että opettajien kanssa keskustellessa 
tuli esiin, että opinnäytetyöt eivät tahdo edetä niin sujuvasti kuin olisi 
suotavaa. Osasyynä tähän on se, että opiskelijat aloittavat opinnäyte-
työnsä mielestään vähäisen tutkimusosaamisen varassa. Kansainvälisillä 
opiskelijoilla opinnäytetöissä ongelmana on englanninkielisten yhteistyö-
kumppaneiden löytäminen maakunnasta. Itsearviointiraportin mukaan 
opinnäytetöiden arviointiin toivottaisiin analyyttisempaa ja kehittymistä 
painottavampaa otetta. Opettajat toivoivat, että ulkomailta voitaisiin 
saada enemmän opinnäytetöiden aiheita, samoin työelämästä.

3.3.2 Opiskelijalähtöisyys opetuksen toteutuksessa

Yhteistyö koulutusohjelman opiskelijoiden ja opettajien välillä on toi-
mivaa ja tehokasta. Opiskelijat tuntevat toisensa ja opettajat ovat heitä 
lähellä. Opiskelijat tukevat ja auttavat toisiaan opinnoissa, muun muassa 
antavat kielellistä tukea sitä tarvitseville, jopa kääntävät materiaaleja 
englanniksi. Myös opettajilta saa yksilöllistä ohjausta myös muissa kuin 
opiskeluun liittyvissä asioissa. Harjoittelupaikat räätälöidään opiskeli-
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joille yksilöllisesti. Yleinen ilmapiiri koulutusohjelmassa on vuorovaiku-
tuksellinen, yhteistoiminnallinen ja avoin. Koulutusohjelman opiskelijat 
muodostavat kiinteän ryhmän.

Eri kulttuuritaustan omaavien opiskelijoiden erilaiset oppimiskäsi-
tykset tuovat haastetta opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. Tämän vuoksi 
ohjauksen haasteena on saada opiskelijat arvioimaan ja kehittämään 
omaa oppimiskäsitystään. Opettajat totesivat, että pienet opintojaksot 
saattavat suunnata opiskelua luentopainotteisuuteen. Jos opettaja on 
vain pieneltä osin mukana englanninkielisen koulutusohjelman toteu-
tuksessa, se aiheuttaa omat haasteensa. Toisaalta opiskelijat ja opettajat 
katsoivat, että pieni ryhmä mahdollistaa erinomaisesti interaktiiviset 
opetusmuodot. Opiskelijoiden mielestä niiden käyttöä voidaan edelleen 
tehostaa. Interaktiiviset opetusmuodot ja niiden kehittäminen mahdollis-
tavat myös tehokkaan tavan käyttää hyväksi sitä kulttuurista ja opiske-
lijoiden etnisiin taustoihin liittyvää rikkautta ja monimuotoisuutta, joka 
lienee yksi Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman keskeisistä 
subs tansseista. Opiskelijat kokivat, että heillä on vaikutusmahdollisuus 
opetuksen sisältöön. Tätä auttaa myönteinen viestinnällinen ilmapiiri, 
joka kannustaa suoran välittömän palautteen antamiseen. Itsearviointi-
raportissa käytettiin käsitteitä vanhempi ja nuorempi kollega, mikä ku-
vannee hyvin tasa-arvoista viestintäsuhdetta.

Koulutusohjelman hyvä ilmapiiri antaa erinomaiset puitteet opiske-
lijoiden yksilölliselle ohjaukselle. Tästä huolimatta koulutusohjelman 
johto, opettajat ja opiskelijat olivat sitä mieltä, että henkilökohtaisten 
opiskelusuunnitelmien eli HOPSien laadinta ei toimi niin hyvin kuin 
suomenkielisissä koulutusohjelmissa. Opintojaksotarjonta ei anna ulko-
maista alkuperää olevalle opiskelijalle riittävästi yksilöllisiä valinnan 
mahdollisuuksia, sillä esimerkiksi vapaasti valittavissa tai verkko-opin-
noissa on liian vähän englanninkielistä opintojaksotarjontaa.

Opetussuunnitelman kehittämiseksi opiskelijat toivoivat lisää amma-
tillisia perusopintoja erityisesti ennen harjoitteluun lähtöä. Heidän mie-
lestään perussairaanhoidollisia asioita käydään läpi liian kapea-alaisesti, 
toisaalta taas muut tukiopinnot vievät liian paljon tilaa perusasioiden 
opiskelulta. Opiskelijoiden on vaikeaa hahmottaa, miksi kaikkien pitää 
opiskella johtamista ja yrittäjyysopintoja. Tämän selvittäminen opiske-
lijoille on myös ohjauksellinen haaste.

Opiskelijoiden mukaan opintojaksojen materiaali ei aina ole englan-
ninkielistä. Tämän vuoksi esimerkiksi keskeisen englanninkielisen termino-
logian omaksuminen voi jäädä puutteelliseksi. Välttämätöntä olisikin taata 
kaikille opintojaksoille englanninkielinen opetusmateriaali.
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Virtuaaliopinnoista voisi kehittyä merkittävä mahdollisuus yksilöllis-
tää opetusta. Verkko-opintojen tarjonta on nyt vähäistä, eivätkä opettajat 
nähneet tarjonnan lisäämiseen suuria mahdollisuuksia lähitulevaisuu-
dessa. Opintojaksojen hankkiminen valmiina esimerkiksi kaupallisilta 
kustantajilta tai kansainvälisistä yhteistyöoppilaitoksista ei vaikuttanut 
opettajien mielestä myöskään realistiselta vaihtoehdolta. Arviointiryh-
mälle koulutusohjelman haasteena näyttäytyi kansainvälisten virtuaali-
materiaalien saatavuuden kartoittaminen ja käyttömahdollisuuksien 
systemaattinen selvittäminen.

Koulutusohjelman pääopettajilla on vankka kansainvälinen työkoke-
mus ja hyvät kielelliset valmiudet. Kielitaidon kehittäminen on kuitenkin 
jatkuva haaste. Opettajat pitävät kielitaitoaan omaehtoisesti yllä, mutta 
myös koulutusyksikkö on tukenut osallistumista kieliopintoihin. Opettajat 
kertoivat kaipaavansa englannin kielessä advanced-tason ohjausta. Tämän 
toteutuminen mahdollistaisi entistä paremman opiskelijalähtöisyyden.

3.3.3 Työelämäyhteydet ja koulutusohjelman T&K -toiminnan 
hyödyntäminen opiskelijan oppimisessa

Koulutusohjelman viimeksi päivitetyn opetussuunnitelman perusteena 
ovat työelämän määrittelemät osaamiskompetenssit. Opettajilla on pitkä-
aikaiset ja kiinteät työelämäyhteydet sekä Suomessa että ulkomailla. 
Opettajat pitävät omaa kansainvälistä pedagogista osaamistaan yllä 
vierailemalla englanninkielisissä yhteistyöoppilaitoksissa sekä näiden 
yliopistojen työelämäyhteistyökumppaneiden luona erityisesti lyhyillä 
vaihdoilla mutta myös vähintään yhdellä 4 – 6 viikon kansainvälisellä 
vaihdolla vuosittain.

Itsearviointiraportissa todetaan, että tämän hetken kokemuksen 
mukaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun tai sosiaali- ja terveysalan 
strategiat eivät ohjaa selkeästi henkilövaihtoja muuten kuin määrällisten 
tavoitteiden kautta. Tämä näkyi keskusteluissa niin, että monet merkittä-
vät koulutusyksikön kansainväliset hankkeet toteutetaan täysin erillään 
englanninkielisestä koulutusohjelmasta ja sen toteutuksesta. Opiskelijoi-
den kanssa keskusteltaessa kävi ilmi, että ainakaan haastateltava ryhmä ei 
ollut selvillä koulutusalalla toteutettavista kansainvälisistä projekteista.

Jatkossa lienee syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota niihin 
mekanismeihin, joilla kansainvälisessä hankkeessa saatu kokemus voi-
taisiin integroida aiempaa tietoisemmin myös englanninkieliseen hoito-
työn koulutukseen. Lisäksi työelämäyhteistyön kehittäminen niin, että 



JAMK32

Jyväskylän ammattikorkeakoulun raportteja

opiskelijoille saadaan mielekkäitä, englanninkielisiä ja työelämää ke-
hittäviä tutkimus- ja kehittämisprojekteja, on selkeä koulutusohjelman 
kehittämishaaste. 

Opiskelijoiden työelämäkontaktit toteutuvat yhteensä 50 opintovii-
kon pituisen, erilaisissa jaksoissa toteutettavan harjoittelun kautta. Opis-
kelijoilla on näillä jaksoilla mahdollisuus ulkomaiseen opiskelijavaihtoon 
kansainvälisen työelämäkokemuksen hankkimiseksi. He käyttävät innok-
kaasti tätä tilaisuutta hyväkseen. Toisaalta puutteellinen suomen kielen 
taito hankaloittaa ulkomaalaisten opiskelijoiden työelämäyhteyksien 
rakentumista Suomessa toteutettujen harjoittelujaksojen yhteydessä.

Kaikki opiskelijat perehtyvät sekä suomalaiseen että kansainvälisiin 
terveydenhuoltojärjestelmiin, mikä lisää koulutusohjelman opetuksen ja 
opiskelun haasteellisuutta. Opiskelijoiden näkemyksen mukaan koulutus-
ohjelman teoriaopetus ei aina annakaan riittäviä käytännön valmiuksia 
harjoittelussa selviytymiseen. Osaltaan harjoittelu on kuitenkin opiske-
luun kuuluva oppimistilanne, jonka tarkoitus on ennen kaikkea auttaa 
työelämän käytännöllisten taitojen ja osaamisen kehittymistä.

Työharjoittelupaikkojen osalta pyritään ottamaan huomioon opiske-
lijoiden yksilölliset tarpeet. Pääosin käytetään samoja työharjoittelupaik-
koja, joissa on ohjausmyönteisiä ja englanninkielentaitoisia ohjaajia ja 
toisinaan myös asiakkaita. Opettajien näkemyksen mukaan opiskelijat 
ovat olleet suhteellisen tyytyväisiä harjoittelupaikkoihinsa. Työelämän 
ohjaajille tehdyn kyselyn mukaan opiskelijoiden ohjaus ja harjoittelu 
edistää monikulttuurista hoitotyötä ja opiskelijoita käytetään oman kult-
tuurinsa asiantuntijoina työharjoittelupaikoilla.

Opiskelijoille on tarjolla suomen kielen opintoja, myös ammatillisesti 
suuntautunutta suomea.  Kuitenkaan suomen kielen opetusta ei ole mää-
rällisesti riittävästi eikä opintojen taso ole riittävän korkea, jotta saavu-
tettaisiin riittävä osaamisen taso harjoittelua, työelämäelämäyhteyksien 
luomista ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista varten. Suomen 
kielen opetuksen tehostaminen on merkittävä haaste, mikäli tavoitteena 
on saada valmistuneet ulkomaalaiset opiskelijat jäämään töihin Keski-
Suomeen. Suomessa ei välttämättä ole tavallista se, että opiskelija toimisi 
valmistumisensa jälkeen alan töissä englannin kielellä.

3.3.4 Koulutusyksiköiden ja -ohjelmien välinen yhteistyö ja 
opettajien välinen yhteistyö opetuksen toteuttamisessa

Englanninkielisen koulutusohjelman opiskelijat kokivat olevansa erillään 
muista sosiaali- ja terveysalan opiskelijoista. He toivoivat laajempaa ja 
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syvempää vuorovaikutusta sekä suomenkielisten että muiden Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kansainvälisten opiskelijaryhmien kanssa. Myös 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun International Club oli hoitotyön opis-
kelijoille vieras, vaikka sillä olisi mahdollisuus toimia yhteisenä koko 
ammattikorkeakoulun kansainvälisten ja suomenkielisten opiskelijoiden 
kohtaamispaikkana.

Keskusteluissa tuli esiin, että suomalaisten opiskelijoiden osallistu-
mismahdollisuutta Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman 
opintojaksoille voitaisiin lisätä esimerkiksi opetuksen aikataulutuksen 
tehokkaammalla suunnittelulla ja joustavammalla toteutuksella sekä 
markkinoimalla opintojaksoja tehokkaammin suomenkielisille opiske-
lijoille. 

Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman sisällä opettajat 
tekevät yhteistyötä, mutta yhteistyö muiden hoitotyön opettajien kanssa 
vaikuttaa vähäiseltä. Yhteistyötä lisäämällä tai opettajien tehtäviä kier-
rättämällä olisi mahdollista tehostaa koko opettajayhteisön kansainvä-
listämistä. Kehittämishaasteena on myös kansainvälisten, äidinkielenään 
englantia puhuvien opettajien rekrytointi koulutusohjelmaan.

Yhteistyö eri yksiköiden englanninkielisten koulutusohjelmien välillä 
on vähäistä. Koulutusohjelmien koulutuspäälliköt kokoontuvat, mutta 
yhteistyö ei saavuta käytännön opetusta toteuttavia henkilöitä. Koulu-
tusohjelman opettajat toivoivat, että yhteistyö muiden kansainvälisten 
koulutusohjelmien kanssa voisi entisestään syventyä. Sen tehostaminen 
mahdollistaisi resurssien tehokkaan kohdentamisen sekä mielekkään 
englanninkielisen opintojaksotarjonnan laajentamisen. Koulutusohjel-
mien välistä yhteistyöstä voisi löytyä myös tukea opiskelijarekrytoinnin 
tehostamiseen.

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelman kansainvälisen kilpai-
lukyvyn lisääminen on selkeä kehittämishaaste. Toisaalta koulutusohjel-
malla on monia kansainvälisiä vahvuuksia, joita se voisi kilpailukykynsä 
lisäämiseksi entistä tietoisemmin hyödyntää. Niitä ovat erityisesti hoito-
työn asiantuntijuuden korostaminen ja terveyden edistämisen ajatus vasta-
painona monen maan lääketiedepainotteisille sairaanhoitajien koulutus-
ohjelmille. Tähän saakka opiskelijoiden rekrytointi Degree Programme 
in Nursing -koulutusohjelmaan on perustunut pääasiassa suomenkielis-
ten koulutusohjelmien kanssa samanlaiseen markkinointiin, mikä ei ole 
osoittautunut kovin tehokkaaksi. Haastatteluiden mukaan ulkomaisten 
opiskelijoiden hakeutuminen koulutusohjelmaan on tapahtunut monessa 
tapauksessa tuttavuus- tai sukulaisuussuhteiden perusteella. Nykyistä 
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tietoisempi kansainvälinen rekrytointiprosessi saattaisi lisätä ulkomaisten 
opiskelijoiden määrää. Tulevaisuutta silmällä pitäen myös ulkomaalaisten 
opiskelijoiden vastaanottoa ja opintotutorointia tulisi kehittää.

Sosiaali- ja terveysalan toteuttama Summer School tuntuu toimivalta 
ajatukselta ja kannattaisikin pohtia, onko sitä mahdollisuus kehittää 
moniammatilliseen suuntaan niin, että se kattaisi mahdollisimman moni-
puolisesti Jyväskylän ammattikorkeakoulun vieraskieliset koulutusoh-
jelmat. Tätä kautta voisi olla mahdollista kehittää ja monipuolistaa 
kansainvälistä yhteistyötä sekä ammattikorkeakoulun sisällä että sen 
ulkopuolella. 

3.3.5 Opintojen toteutuksen ajoittamisen periaatteet ja 
toimintatavat

Opetustarjonnan ajoitus perustuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun oh-
jeisiin ja aikataulutuksiin. Yksi ajoituksen periaatteista on se, että har-
joittelua ja teoriaopetusta ei ole samalla jaksolla. Opiskelijoiden mie-
lestä harjoittelun ja tietopuolisen opetuksen sijoittuminen eri jaksoihin 
on hyvin toimiva käytäntö. Opiskelijat totesivat, että teorialuentoihin 
osallistuminen käytännön jaksojen aikana voi aiheuttaa ongelmia sekä 
opiskelijalle että harjoittelupaikalle. Oman koulutusohjelman ja muiden 
ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien erilainen aikataulutus ja opin-
tojen jaksotus tuottaa opiskelijoille hankaluuksia sekä vapaasti valittaviin 
opintojen että yli ryhmärajojen tapahtuvien opintojen osalta. 

3.4 Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman 
tulokset ja opiskelijoiden oppiminen 

3.4.1 Koulutusohjelman tavoitteiden toteutuminen 

Koulutusohjelman tavoitteeksi on asetettu hoitotyön koulutuksen ja kes-
kisuomalaisen työelämän kansainvälistymisen tukeminen sekä sellaisten 
sairaanhoitajien kouluttaminen, joilla on taitoja toimia kansainvälisillä 
areenoilla. Sekä itsearviointiraportin että keskustelujen mukaan näihin 
tavoitteisiin on pyritty monin eri tavoin. Englanninkielisen koulutuksen 
kautta on solmittu verkostoja ja saatu sekä opiskelija- että henkilöstö-
vaihtoon lisäystä. Valmistuneita opiskelijoita on toiminut ja toimii ulko-
mailla. Kansainväliset opiskelijat ovat omalta osaltaan tuoneet muutos-
paineita sekä koulutusalan että ammattikorkeakoulun toimintaan. Har-
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joittelunohjaajien (kysely keväällä 2004) ja myös opettajien arvioinnin 
mukaan myös työpaikkojen kansainvälistymisessä on edetty. Sen sijaan 
suomenkielisen ja englanninkielisen koulutusohjelman yhteistyön edistä-
miseksi on arvioitava koulutusohjelmien rakenteellisia tai toiminnallisia 
esteitä ja pyrittävä poistamaan niitä.

Itsearviointiraportin mukaan koulutusohjelman tavoitteiden toteutu-
mista arvioidaan monipuolisesti. Palautteiden käsittely ja hyödyntäminen 
kehittämistyössä vaikuttaa toimivalta. Koulutuspäällikkö ja opettajat 
toimivat arviointiaineistojen kokoajina ja muutosten toimeenpanijoina. 
Palautekeskustelujen käyttö opintojaksopalautteen keräämisen yhtey-
dessä syventää tietoa opintojakson toteutumisen onnistumisesta. Laatu-
järjestelmän mukainen palautteen kerääminen varmistaa, että tietoa 
kertyy päätöksenteon ja kehittämistyön pohjaksi. Ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden kanssa käytävät kaksi palautekeskustelua ovat sitoutumi-
sen ja molemminpuolisen tiedottamisen kannalta tärkeitä. Myös opet-
tajien oma palautteiden keruu ja koulutuspäällikön tapaamiset pitävät 
kehittämistyötä yllä.

Sosiaali- ja terveysalalla on pitkä perinne työelämäyhteistyössä. Si-
ten erityisesti ohjatun harjoittelun ohjaajien antaman palautteen avulla 
saadaan tietoa koulutusohjelman tavoitteista, laajuuksista ja arviointi-
kriteereistä. Koulutettuina ohjaajina heillä on käsitystä, mikä on tärkeää 
oppia koulussa ja minkä ehkä voi vasta oppia työn kautta.

Opetuksen toteutuksessa opettajat näkivät suurimpana haasteena moni-
kulttuurisen ryhmän sitouttamisen Jyväskylän ammattikorkeakoulun hoito-
työn oppimiskulttuuriin. Opettajat olivat hyvin tyytyväisiä opiskelija-
ryhmien kanssa toteutuvaan vuorovaikutukseen ja mahdollisuuteen saada 
heiltä suoraa palautetta. 

3.4.2 Opiskelijoiden oppimistulokset

Koulutusohjelman tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa käytetään sekä 
määrällisiä että laadullisia arviointeja, itsearviointia ja vertaisarviointia. 
Harjoittelu arvioidaan numeerisesti ja harjoittelun ohjaajat koulutetaan 
arviointimenetelmään ja kriteereihin.  Opiskelijat ovat suorittaneet usein 
harjoittelunsa ulkomailla, mikä tukee erinomaisesti kansainvälisen kou-
lutusohjelman tavoitteita. Keväällä 2004 tehdyn kyselyn pohjalta suo-
men- ja englanninkielisen koulutusohjelmien opiskelijat ovat saavuttaneet 
oppimistavoitteet yhtä hyvin, eikä kielitaitoon, kulttuuritaustoihin tai 
oppimisnäkemyksiin pohjautuvia eroja tullut esille.
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Opiskelijan ammatillisen kasvun arviointi on itsearviointiraportin 
mukaan hoidettu osana uraohjauksen toteutusta. Keskusteluissa tuli kui-
tenkin selvästi esiin, että suomenkieliseen koulutukseen kehitetty uraoh-
jausjärjestelmä ei toimi systemaattisesti Degree Programme in Nursingin 
opiskelijoiden ohjauksessa. Tämä haaste on koulutusohjelmassa tunnis-
tettu. Toiminnan tehostamiseksi on koko hoitotyön yksikössä otettu 
kehittämiskohteeksi opettajien uraohjaustaidot keväästä 2004 alkaen. 
Ajatuksena on systemaattinen ja suunnitelmallinen opiskelijan ura-
vision pohjalta lähtevä yksilöllisyys, jota opettajatutor ja opintojaksojen 
vastuuopettajat tukevat.

Harjoittelujaksojen arvioinnissa on tärkeää jokaisen osapuolen, niin 
korkeakoulun, opiskelijan kuin harjoittelupaikankin, välinen yhteisym-
märrys arviointikriteerien ja arvioinnin oikeellisuudesta. Puutteellinen 
suomenkielen taito ja kulttuuriset erot voivat rajoittaa ulkomaalaisen 
opiskelijan opintoja. Siksi ulkomaalaiset opiskelijat pitivät välttämättö-
mänä ammatissa tarvittavan suomen kielen taidon hankkimista.

3.4.3 Koulutuksen merkitys työelämän kansainvälistymis-
kehityksessä 

Koulutusohjelmasta on valmistunut tähän mennessä 60 sairaanhoitajaa, 
joista 10 ulkomaalaista. Kymmenestä valmistuneesta ulkomaalaisesta 
neljä on jäänyt Suomeen töihin. Muista valmistuneista suurin osa on 
työssä Suomessa, mutta osa heistä on ollut välillä ulkomailla. Tätä kautta 
kielitaitoa ja monikulttuurista osaamista on siirtynyt työelämään.

Itsearviointiraportin ja keskustelujen mukaan Degree Programme in 
Nursing -koulutusohjelma on edistänyt monikulttuurista osaamista hoito-
työssä ja osaltaan vienyt eteenpäin työyhteisöjen kulttuurista ymmärrystä, 
erilaisuuden sietoa ja parantanut kielitaitoa. Koulutusohjelman ja työ-
elämän yhteiset seminaarit ovat tuoneet myös ulkomaiset asiantuntijat 
mukaan työelämäyhteistyöhön.

Toisaalta johdon ja opettajien kanssa käydyissä keskusteluissa todet-
tiin keskisuomalaisen homogeenisen kulttuuriympäristön ongelmallisuus 
kansainvälisten opiskelijoiden kouluttamisessa. Opiskelijat eivät välttä-
mättä nähneet itseään Keski-Suomen hoitoyhteisöjen kansainvälistäjinä, 
vaan kokivat englanninkielisen koulutusohjelman antavan heille enem-
män vaihtoehtoja oman uransa ja sijoittumisalueensa valinnassa. Opis-
kelijoiden tavoitteet oman työllistymisensä suhteen olivat vielä avoimia. 
Ulkomaiset opiskelijat olettivat hakeutuvansa pääkaupunkiseudulle, kun 
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taas suomenkieliset opiskelijat aikovat olla työssä eri puolilla Suomea ja 
mahdollisesti työskennellä välillä ulkomailla. Enemmistö opiskelijoista 
aikoi valmistuttuaan työskennellä sairaanhoitajana.

Tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden vaiheista ei ole systemaat-
tista seurantaa eikä alumneihin pidetä yhteyttä. Näiden mahdollisuuksien 
käyttöä on syytä tehostaa.

3.5 Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman 
toteuttamista tukevat tukipalvelut

Tukipalveluihin oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä ja suhtautuminen myös 
englannin kielellä opiskeleviin on myönteistä. Haastattelussa selkeäksi 
kehittämiskohteeksi nousi kaksikielisen oppimisympäristön jatkuva ke-
hittäminen myös tukipalveluiden osalta.

Englanninkielisen koulutusohjelman yksimielinen toivomus oli, että 
kampusalueilla kaikki opasteet olisivat sekä suomen että englannin kie-
lellä. Opettajat kaipasivat myös kaikkia opiskelijoille tarpeellisia yhteisiä 
ohjeita englannin kielellä. Opiskelijat kiinnittivät huomiota sähköpostin 
välityksellä tapahtuvaan tiedottamiseen. He totesivat, että suomenkielellä 
otsikoidussa sähköpostissa saattaa viimeisenä kappaleena olla kansain-
välisille opiskelijoille suunnattu englanninkielinen tiedotus. Sitä on kui-
tenkin vaikea poimia suomenkielellä otsikoidun viestin ja suomenkielisen 
alkutekstin lopusta. Pienenä käytännön keinona he toivoivat, että ne vies-
tit joissa on sekä suomen- että englanninkielisille tarkoitettuja aineksia, 
tulisi otsikoida niin, että myös englanninkieliset opiskelijat ymmärtäisivät 
etsiä sieltä sanomaa itselleen.

Opettajat kaipaisivat säännöllisiä kielenhuoltojaksoja ja pika-apu-
järjestelmää akuutteihin kieliongelmiin. Erityisesti apua kaivattaisiin 
tilanteissa, jossa täytyy nopeasti ratkaista jotakin oikeakielisyyteen 
liittyviä ongelmia. Lisäksi vieraskieliset opiskelijat toivoivat, että heille 
olisi tarjolla koko opiskeluajan tehokasta suomen kielen opetusta, koska 
korkeakouluympäristöstä löytyy koko ajan ja melko helposti englannin-
kielisiä kavereita, mutta Suomen kielen aktiivinen harjoittelu ei ole aina 
mahdollista.

Opettajat toivat esiin, että koko ammattikorkeakoulua koskevassa 
uraohjaustoiminnassa on kansainvälisten opiskelijoiden osalta selvää ke-
hittämisen tarvetta. Heidän näkemyksensä mukaan tarvittaisiin enemmän 
muun muassa englanninkielistä ohjausmateriaalia.

Kirjaston palvelut ovat kehittyneet ja käytössä olevia tietokantoja 
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arvostettiin. Toisaalta opettajat nostivat esiin sen, että kirjastoissa ei löydy 
tarpeeksi englanninkielistä oppimateriaalia. Olisi hyvä, että kirjasto ja 
koulutusohjelma yhdessä neuvottelisivat keinoista, joilla voitaisiin tehos-
taa englanninkielisen materiaalin hankintaa kirjastoon.

Opettajien näkemyksen mukaan opintotoimisto palvelee hyvin kah-
della kielellä opiskelijoita. Siinä vaiheessa, kun kansainvälisiä opiskelijoita 
pyritään rekrytoimaan koulutusohjelmaan tai heti rekrytoimisen jälkeen, 
olisi ulkomaisille opiskelijoille syytä tarjota enemmän tietoa suomalai-
sesta elämäntavasta. Ilmasto, yhteiskunta ja kulttuuri ovat olleet monille 
Suomeen muualta opiskelemaan tulleille melkoinen yllätys.

Opettajat kokivat taloustoimiston englanninkielisen palvelun tär-
keäksi. Tärkeää oli myös avun saaminen erityisesti raha- ja sopimusasi-
oissa sekä kansainvälisten hankkeiden hakemisessa.
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4 Vahvuudet ja kehittämisehdotukset

Tekemänsä arvioinnin perusteella arviointiryhmä korostaa seuraavia

Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman vahvuuksia: 

• Degree Programme in Nursing -koulutusohjelman kehittämistyö
 perustuu systemaattiseen tutkimukselliseen otteeseen. 
• Hoitotyön koulutusohjelman sairaanhoitajakoulutuksen toteutta-
 minen sekä englannin että suomen kielellä opetussuunnitelmaltaan
 identtisenä vahvistaa hoitotyön koulutusohjelman, koko koulutus-
 alan ja ammattikorkeakouluun kansainvälistymistä. 
• Toimivat kansainväliset yhteistyökumppanuudet, opiskelijoiden
 harjoittelumahdollisuudet ja suuret ulkomailla suoritettujen opinto-
 viikkojen määrät tuovat koulutusohjelmalle kansainvälistä uskotta-
 vuutta ja osoittavat toiminnan vahvuutta.
• Pätevä ja kansainvälisesti kokenut henkilöstö on sitoutunut sekä
 opiskelijoiden ohjaukseen että koulutusohjelman toteuttamiseen
 ja kehittämiseen.
• Kyky avoimeen, analyyttiseen ja rehelliseen itsearviointiin luo
 todellisia oppimisen mahdollisuuksia.
• Välitön ja vapautunut ilmapiiri opiskelijoiden, opettajien ja johdon
 välillä luo hyvän pohjan toiminnalle, palautteiden antamiselle ja
 kehittämistyölle.

Raportin yhteenvetona arviointiryhmä esittää harkittavaksi seuraa-

via kehittämisehdotuksia sosiaali- ja terveysalalle Degree Progremme in 

Nursing -koulutusohjelmaan:

• Englanninkielisen hoitotyön koulutusohjelman toiminta-ajatuksen
 miettiminen suhteessa kansainvälisyyteen, aluekehitystyöhön ja
 työelämän kansainvälistymisen haasteisiin.
• Opiskelijarekrytoinnin tehostaminen ja yhteistyön rakentaminen
 ammattikorkeakoulun muiden kansainvälisten koulutusohjelmien
 kanssa ulkomaisten opiskelijoiden määrän kasvattamiseksi.
• Yhteistyön lisääminen sekä ammattikorkeakoulun englanninkie-
 listen koulutusohjelmien että muiden Suomessa toteutettavien
 englanninkielisten hoitotyön koulutusohjelmien kanssa. 
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• Kansainvälisen T&K-toiminnan lisääminen ja sen integroiminen
 koulutusohjelman toteutukseen.
• Opinnäytetyöprosessin kehittäminen kokonaisuudessaan ja 
 erityisesti suhteessa T&K-toimintaan ja englanninkielisiin 
 opinnäytetyön aiheisiin. 
• Kulttuurisensitiivisen uraohjauksen ja HOPS-ajattelun 
 kehittäminen. 

Koulutusohjelman arvioinnista nousevat ehdotukset ammattikorkea-

koululle englanninkielisten koulutusohjelmien kehittämiseksi:

Arviointi nosti selkeästi esiin sen, että englanninkieliset koulutus-
ohjelmat ovat varsin riippuvaisia siitä, miten kansainvälisen oppimis- ja 
työyhteisön ammattikorkeakoulu kokonaisuudessaan muodostaa. En-
sinnäkin kävi ilmi, että ammattikorkeakoulun oppimisympäristöä tulisi 
edelleen kehittää aidosti kaksikieliseksi. Kansainvälistyvän oppimis- ja 
työympäristön kehittäminen vaatii erityisponnisteluja opasteiden, ohja-
uksen, neuvonnan ja viestinnän kehittämiseksi. Haasteet koskevat myös 
muun muassa kirjaston valikoimia, kielitarjontaa, valinnaisia vieraskieli-
siä opintoja ja verkko-opintotarjontaa. Kaikkien haastateltujen yhteinen 
toivomus oli, että niin paperilla olevaan kuin sähköiseenkin tiedottami-
seen englanninkielellä kiinnitettäisiin erityistä huomiota (alkaen sähkö-
postiviestien otsikoinnista).

Arviointivierailun aikana nostettiin esiin idea siitä, että perustettai-
siin ”JAMK International School”, joka muodostaisi yhteisen sateen-
varjon kaikille englanninkielisille koulutusohjelmille ja niiden väliselle 
yhteistyölle. Ajatus sai myös opiskelijoilta tukea. Toisaalta yhtä suurena 
haasteena nähtiin myös kansainvälisten opiskelijoiden integroiminen 
suomalaiseen korkeakouluyhteisöön. 
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5 Arviointiprosessin kehittämisehdotukset

Arviointiryhmä on tehtäväksi antonsa mukaisesti pyrkinyt Degree Pro-
gramme in Nursing -koulutusohjelman arvioinnin rinnalla kuvaamaan 
itse arviointiprosessia sekä keräämään kokemuksia ja informaatiota syste-
maattisen koulutusohjelmien ristiinarviointijärjestelmän rakentamiseksi. 
Tässä raportissa kuvatun ja toteutetun arviointiprosessin kehittämiseksi 
arviointiryhmä haluaa täydentää edellisen arviointiryhmän kehittämis-
ehdotuksia lisäyksillä, jotka ovat kursiivilla. Arviointiryhmä esittää seu-
raavia kehittämistoimia toteutettaviksi arviointiprosessin parantamiseksi 
tulevissa koulutusohjelma-arvioinneissa:

1. Opiskelijaedustus mukaan arviointiprosessin suunnitteluun ja
 toteutukseen

2.  Arvioitava koulutusohjelma mukaan arviointiprosessin suunnitteluun
• Yksikön johtaja ja koulutuspäällikkö otetaan mukaan 
 arvioinnin suunnitteluun. 
• Arviointikohteet muokataan yhteissuunnittelulla sellaisiksi, että
 niissä huomioidaan koulutuksen eurooppalaiset laatukriteerit, 
 Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategiset linjaukset sekä
 koulutusohjelman kehityksen kannalta keskeiset teemat.

3. Valmistautuminen arviointivierailuun on tehtävä huolellisesti
• Arviointivierailun aikana kysymykset keskitetään muutamaan
 itsearviointiraportin pohjalta esiin nousevaan teemaan.
• Varaudutaan vierailun aikana esiin nouseviin teemoihin ja 
 yllätyksiin.
• Työn- ja vastuunjako arviointivierailun aikana sovitaan selkeästi
 etukäteen.

4. Arviointivierailun toteuttamiseen on varattava riittävästi aikaa
• Arviointiryhmän esittää, että vierailuun varataan aikaa kuusi
 tuntia.
• Koko prosessi edellyttää realistista aikatauluttamista.
• Lukuvuoden aloitus tulisi huomioida. 
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5. Arviointiraportin kokoamisen organisointi
• Arviointiryhmän jäsenillä tulee olla käytettävissä luonnos 
 raportista ennen arviointivierailua seuraavaa kokousta.

6. Resursointi
• Arviointiryhmälle on nimettävä tekninen sihteeri ja hänelle
 varattava tarvittavat aikaresurssit.
• Arviointiryhmän jäsenille on varattava tarvittava aikaresurssi
 täysipainoista arviointiprosessiin osallistumista varten. Arviointi-
 ryhmän arvio tarvittavasta aikaresurssista on noin viisi työ-
 päivää.

7. Arviointiryhmän kokoonpano
• Laaditaan selkeä suunnitelma, miten arviointiryhmät kootaan
 jatkossa.

8. Koulutusohjelmien ristiinarviointien jatkosuunnitelma
• Laaditaan selkeä suunnitelma koulutusyksiköittäin kuinka usein
 ja missä järjestyksessä koulutusohjelmat arvioidaan 
 tulevaisuudessa.
• Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on arviointiprosessin 
 systemaattinen jalkauttaminen yksiköihin niin, että kaikki 
 koulutusalajohtajat ja koulutuspäälliköt osallistuvat ainakin
 yhden kokonaisen arviointiprosessin toteutukseen. 
• Lisäksi arviointiryhmä esittää, että myöhemmin korkeakouluun
 koulutetaan kaikkien yksiköiden edustajista koostuva noin 50
 henkilön arvioijaresurssi, joka jatkossa suorittaa vuosittaiset
 koulutusohjelma-arvioinnit. Riittävän laajalla arvioijajoukolla
 varmistetaan se, etteivät samat arviointiryhmän jäsenet kuormitu
 liikaa ja toisaalta myös arviointivierailujen aikana syntyvät
 havainnot ja kehittämisideat leviävät tehokkaasti eri yksiköihin.
• Arviointiryhmä pitää tärkeänä, että tulevienkin arviointiryhmien
 kokoonpanot tulee rakentaa siten, että niissä on mukana vähintään
 yksi koko ammattikorkeakoulun strategiat ja kehittämisen paino-
 pistealueet tunteva henkilö. Näin taataan riittävän laaja-alainen
 arviointinäkemys arviointiprosessissa.

9. Parantamismenettelyjen systemaattinen tuki 
• Palautteiden ja kehittämisehdotusten pohjalta koulutusohjelma
 laatii kehittämissuunnitelman. 
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10. Parantamismenettelyjen seuranta ja arviointi
• Kehittämisehdotukset ja -suunnitelmat käsitellään ammattikorkea-
 koulun strategiaryhmässä vuosittain. Kehittämistoimenpiteiden  
 toteutumista seurataan myös ammattikorkeakoulutasolla.

Arviointiryhmä esittää harkittavaksi järjestelmän rakentamista matrii-
sitoimintoihin liittyvien palautteiden kokoamiseksi, käsittelemiseksi ja ke-
hittämisehdotusten työstämiseksi.
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SOTE – Degree Programme in Nursing (tiedot koottu vuoden 2003 AMKOTA-tilastoista ja 2004 hakijatilastoista)

JAMK
SNP

JAMK
 yht 

SNP
kaikki AMK:it

JAMK SOTE 
yht.

SOTE
kaikki AMK:it

Opiskelijamäärä

* nuoret 42 5289 355 948 22043

* aikuiset - - - - -

* erikoistumisopinnot - - - - -

* avoin amk - 258 - 55 3065

Hakeneet, nuoret yht. (*2004) 88 6501 828 1726 26962

Muista amk:sta siir 1 126 - 18 197

Täyttöaste, nuoret (* 27.8.2004) 106% 104.2 104.9 105.3

Keskim. opiskeluaika v:na 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7

Keskeyttämisprosentti 11.9 6.8 9.6 5.3 6.1

Yliaikaiset opiskelijat 0 90 - 4 190

Hankkeistetut opinnäytetyöt 9 (16) 674 (781) - 129 (179) 2907(4409)

Valm. vaiheessa työllistyneet

Opiskelijoiden kv-liikkuvuus

* lähtevät (pitkät ja lyhyet yht.) 16

* tulevat (pitkät ja lyhyet yht.) 12

Suoritetut virtuaaliov:t 10 5138 758 12075

Ulkopuol.opinnot, opisk. lkm 2 320 48

* toinen amk, ov:t 260 78

* yliopisto, ov:t 281 13

* muu opl, ov:t 206 25

* ulkomaalainen opl, ov:t 17 2271 49

* Ulkomainen työharjoittelu ov:t 124 270 30

Opetushenkilöstö, lkm 296.1 75 1689.8

* päätoimiset %:na 93.1 95.1 95.1

* sivutoimiset %:na 2.9 1 1

* ostopalv. %:na 1.6 1 1

* luennoitsijat %:na 2.4 2.1 2

Päätoimisista, lkm 275.7 70.8 1607.5

pedag. koul. %:na 91.3 97.2 93.9

tohtorin tutkinto %:na 5.8 7.1 5.2

lisensiaatin tutkinto %:na 11.2 12.7 8.4

ylempi kk-tukt. %:na 72.1 76 75.5

alemoi kk-tutk. %:na 3.3 4.2 2.1

muu %:na 7.6 0 9.4

Henkilöstön kv-liikkuvuus

* lähtevät (pitkät ja lyhyet yht.)

* tulevat (pitkät ja lyhyet yht.)

Opisk. /päätoiminen opettaja 22.4 14.6 16.5

Liite 2. Koulutusohjelman toimintaa kuvaavat tunnusluvut.
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Liite 3. SOTEn Degree Programme in Nursing ko:n ristiinarviointi.

Pyydämme koulutusohjelmaa suorittamaan JAMKin BSC-tuloskortin seurantaan liittyvään koulu-
tusohjelmien ristiinarviointiin liittyen seuraavat toimenpiteet:

1. Koulutusohjelman itsearvioinnin suorittaminen
Ennen varsinaista arviointiryhmän suorittamaa arviointivierailua koulutusohjelma suorittaa it-
searvioinnin annettujen teemojen ja itsearviointikysymysten avulla (liite 1) ja tuottaa tuloksista 
itsearviointiraportin (Max. 10 sivua liitteineen, A4).

Itsearviointi suoritetaan kaksivaiheisena:

vaihe 1:
a) Opettajat ja muu henkilöstö (esim. projektityöntekijät) antavat omat vastauksensa  itsearvioin-
tikysymyksiin.
b) Opiskelijat antavat omat vastauksensa itsearviointikysymyksiin niiltä osin kuin niihin opiskelijan 
näkökulmasta pystyy vastaamaan.

Tiedonkeruutapa on yksikön itsensä päätettävissä, mutta suositeltava helppo tapa on koota 
ryhmä opettajia koolle ja tuottaa henkilöstön vastaukset kysymyksiin ryhmätyönä. Vastaavasti eri 
vuosikurssin opiskelijoista koottu ryhmä tuottaa opiskelijoiden vastaukset. Toivottavaa olisi, että 
itsearviota suorittavaan opiskelijaryhmään kuuluisi myös kansainvälisiä opiskelijoita. Molempien 
ryhmien vastauksista kootaan kirjallinen yhteenveto, jotka liitetään varsinaiseen itsearviointira-
porttiin liitteinä.

vaihe 2:
Koulutusohjelma kokoaa henkilöstön ja opiskelijoiden vastausten perusteella varsinaisen 
itsearviointiraportin (Huom! laajuus) ja toimittaa sen liitteineen arviointiryhmälle. 

Itsearviointiraportin liitteineen on oltava arviointiryhmän käytettävissä varsinaiseen arviointivie-
railuun valmistautumista varten viimeistään ke 8.9.2004 klo 14.00 mennessä. Raportti toimitetaan 
sähköisessä muodossa Johanna Heikkilälle ko. aikaan. 

2. Koulutusohjelman toimintaa kuvaavien tunnuslukujen kommentointi
Tämän ohjeistuksen liitteenä on kokoelma koulutusohjelman toimintaa kuvaavia tunnuslukuja (liite 2).
Arvioitava koulutusohjelma toimittaa arviointiryhmälle analyysin (max 2 sivua, A4) tunnuslukujen 
taustalla vaikuttavista ilmiöistä ja toimenpiteistä, joihin lukujen perusteella on ryhdytty. Analyysin 
tekemiseen osallistuu henkilöstö koulutuspäällikön johdolla. Analyysi palautetaan itsearviointi-
raportin palautuksen yhteydessä viimeistään ke 8.9.2004 klo 14.00.

3. Arviointivierailun käytännön järjestelyt
Varsinainen arviointivierailu suoritetaan keskiviikkona 15.9.2004 klo 9–15.
Koulutusohjelma järjestää tarvittavat tilat arviointiryhmän käyttöön ja huolehtii, että haastateltavien 
ryhmien edustajat ovat paikalla sovittuna aikana. Arviointivierailun ohjelma liitteenä (liite 3). 

4. Palautekokouksen organisointi
Koulutusohjelmien sisäiseen ristiinarviointiprosessiin kuuluu myös palautteenantotilaisuus arvi-
oidulle koulutusohjelmalle. Tilaisuudessa arviointiryhmä raportoi arvioinnin tulokset ja esittelee 
kehittämisehdotukset. Samalla suoritetaan arviointiprosessin meta-arviointi. Koulutusohjelma järjestää 
ajan ja tilan palautekokoukselle. SNPn palautekokous järjestetään tiistaina 19.10.2004 klo 14–16.

Arviointivierailun ohjelma ke 15.9.2004

Ryhmät haastatellaan erikseen oheisen aikataulun mukaisesti:
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klo haastateltava ryhmä paikalla

9.00 –10.00 Koulutusohjelman johto Yksikön johtaja
Koulutuspäällikkö
(+ muut 2–3 henk.)

10.15 – 11.15  
  

Henkilöstö   
 

Opettajia +
muu henkilöstö
(yht. n. 5 henkilöä)

tauko    

12.00 – 13.00 Opiskelijat n. 5 opiskelijaa
eri vuosikursseilta
(myös kv-opiskelijoita!)

tauko 

14.00 – 15.00 Arviointiryhmän pikapalaute
arvioinnista ja arviointiprosessin 
arviointi 

Kaikki arviointiin 
osallistuneet

Liite 4. Arviointiryhmän valmistautuminen arviointivierailuun. 
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Vinkkejä arviointivierailua valmistelevaan kokoukseen valmistautumiseksi:

Lue ensin läpi koko itsearviointi, jotta saisit yleiskuvan arvioitavan koulutusohjelman toiminnasta 
ja toiminnan logiikasta. Älä takerru yksityiskohtiin. Kaikki itsearvioinnissa kerrotut asiat ovat totta. 
Jos havaitset epäloogisuuksia, nosta ne esiin kehittämishaasteina tai arviointivierailun aiheina. 

Lue itsearviointia rinnakkain arvioinnin teemojen ja tarkentavien kysymysten kanssa. Kirjaa arviointi-
kysymyksittäin vahvuudet ja kehittämishaasteet sekä tarkentavia kysymyksiä arviointivierailua 
varten. Pyri löytämään kustakin arviointikohdasta 3–6 vahvuutta ja kehittämishaastetta. 

Vahvuuksien ja kehittämishaasteiden tunnistaminen:

Mikä on vahvuus?

• Se, mitä koulutusohjelmassa tehdään arviointiteemojen ja kysymysten alueeseen kuuluvien 
 asioiden hallitsemiseksi. 
• Mitä erityisen hyvää koulutusohjelman toimintamallissa on? 
• Koulutusohjelman menestyksen kulmakivi, joka erottaa sen muista. 
• Se, mikä vahvistaa/edistää tavoitteiden saavuttamista. 
• Kilpailukykyä ja -etuja luova tekijä.

Mikä on kehittämishaaste?

• Se, mitä ei tehdä arviointiperusteiden esittämien asioiden hallitsemiseksi. 
• Vahvuuksissa havaittu kehittämismahdollisuus. 
• Vahvuuksien hyödyntämistä estävä tai hidastava tekijä. 
• Asia, joka voi edistää menestystä, tulosten aikaansaamista ja kilpailukykyä. 
• Puute toiminnassa ja/tai sen kehittämisessä.

Havaintojen kirjaaminen:

• Kirjaa arviointikohdan aihealueita vasten vahvuudet ja kehittämishaasteet.
• Kirjaa mitä haluaisit todentaa tai selkeyttää arviointivierailulla.
• Muotoile kokonaisia lauseita.
• Käytä arvioitavan koulutusohjelman omaa terminologiaa.
• Osoita hyvät puolet koulutusohjelman toiminnassa (vahvuudet) sekä alueet, joilla toimintaa voisi
 kehittää (kehittämishaasteet) arviointikysymyksittäin.
• Älä esitä kritiikkiä, joka ei perustu arviointikysymyksiin tai koulutusohjelman itsearviointiin.
• Keskity konkreettisiin havaintoihin, joiden perusteella arvioitava koulutusohjelma voisi kehittää
 toimintaansa.
• Varmista, etteivät kommenttisi ole keskenään ristiriidassa. 
• Kiinnitä huomiota myös eri arviointikysymysten välisiin yhteyksiin sekä merkityksellisyyteen
 arvioitavan koulutusohjelman toiminnan kannalta.
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As part of its quality assurance system, Jyväskylä Polytechnic launched 
the cross-evaluation of degree programmes at the beginning of 2004. The 
cross-evaluation is based on interaction and mutual feedback between 
the fi elds of education. The fi rst degree programme to be evaluated was 
the Degree Programme in Business Information Systems. The Degree 
Programme in Nursing, conducted in English, was chosen as the second 
object of evaluation.

The evaluation process was implemented in September 2004 accord-
ing to the principles of constructive evaluation. The evaluation was tar-
geted towards the design of the Degree Programme and its education, 
the implementation of instruction, the results and students’ learning, and 
the services and functions supporting the implementation of the Degree 
Programme.

Based on the completed evaluation, the Evaluation Team regards the 
systematic investigative approach to developmental work as a special 
strength of the Degree Programme in Nursing. The implementation of 
nursing education with identical curricula both in English and in Finnish 
promotes the internationalization of the Degree Programme in Nursing, 
the School of Health and Social Care, and the whole Polytechnic. Func-
tioning international partnerships, opportunities for practical training, 
and a large number of credits completed abroad increase the international 
credibility of the Degree Programme. A further strength is the competent 
staff with vast international experience, committed to student counselling 
as well as to the implementation of the Degree Programme. The open and 
relaxed climate between the students, teachers, and management provides 
a strong foundation for the activities and developmental work.
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According to the Evaluation Team, the key development challenge for 
the DPN conducted in English is the clarifi cation of its operational idea 
with regard to regional development work and the internationalization 
of working life. Increased cooperation both with the other English de-
gree programmes of the Polytechnic and with other degree programmes 
in nursing conducted in English in Finland would most appropriately 
enhance the objectives of the Degree Programme. The augmentation of 
international research and development activities would increase the re-
sources available for the implementation of the Degree Programme and, 
in particular, facilitate the fi nding of bachelor’s thesis topics in English. 
The development of the bachelor’s thesis process as a whole would be 
important, particularly as regards the R&D activities of the educational 
unit. The development of culturally sensitive career counselling and an 
approach based on personal study plans were the main points which the 
Evaluation Team listed as being important for student counselling.

The evaluation brought out that the degree programmes conducted in 
English depend quite a lot on the Polytechnic’s learning and work culture 
as a whole. Jyväskylä Polytechnic should be further developed towards 
becoming a genuinely bilingual learning environment. Based on its as-
signment, the Evaluation Team – in parallel with the evaluation of the 
Degree Programme in Nursing – aimed to describe the evaluation process 
itself and to collect experiences and information for the construction of 
a systematic cross-evaluation system of degree programmes.

The evaluation of the Degree Programme in Nursing was a linguis-
tically and culturally rich learning process. The evaluation opened up 
views into the position of students from distinct cultures, including their 
opportunities to study and work in Central Finland, and into the imple-
mentation of a degree programme, with tuition in English, in Finland. 

Key words:
Internal cross-evaluation of degree programmes, constructive evaluation
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Preface

Europe wants to guarantee its competitive edge by creating a common 
European Higher Education Area (EHEA) by 2010. To this end, the so-
called Bologna process was launched in 1999. The participants in the 
Bologna process include several EU member states and other European 
countries as well. The process is steered by ministerial-level follow-up 
meetings arranged every two years.

As part of the Bologna Process, European practices are being created 
to ensure the quality of the activities (education and research) of higher 
education institutions. According to the offi cial statement of the follow-up 
summit to the Bologna Process, organized in Berlin in September 2003, all 
the EU countries participating in the process are to produce a description 
of their own accreditation, auditing or a corresponding national system 
before the Ministerial Meeting in Bergen in 2005. The offi cial statement 
also declares that each higher education institution is responsible for its 
own quality and its quality assurance system

In Finland higher education institutions will continue to have the main 
responsibility for the quality of education, research and development 
activities, scientifi c research, and further activities. It is also their duty 
to make sure that their education and degrees meet international stand-
ards. This responsibility is refl ected by the statutory obligation of higher 
education institutions to assess their own activities and to participate in 
external evaluations. They are also responsible for their activities being 
of an ethically high level.

It is important for the quality of education and its development that 
higher education institutions identify the aims of quality assurance work 
as well as identifying the procedures and processes used to achieve these 
aims, and the mechanisms used to assure quality. In Finland the starting 
point has been that universities and polytechnics are allowed to develop 
quality assurance systems that best suit their needs. This has the objec-
tive of integrating quality assurance into all the activities of the higher 
education institutions, instead of considering it a separate activity, and of 
responding to the needs of the operating environment (working life). It 
has been emphasized that the quality assurance systems of Finnish higher 
education institutions should contain elements that improve quality and 
should fi nally cover all the activities of the higher education institution 
– including continuing education, Open University and Open Polytechnic 
education, and R&D activities.
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The Polytechnic is a multidisciplinary and pluralistic community of 
specialists, aiming to ideally utilize and unite the wide range of expertise 
available in its various units and schools. In several functions, such as in 
education and R&D, synergy and synergy advantages are purposefully 
sought after by combining different ideas and experiences. A well-func-
tioning synergetic method is to gather the expertise of various educational 
fi elds within the Polytechnic to be used for the constructive evaluation 
of one degree programme. It is essentially important to support change 
and development in the cross-evaluation process of degree programmes 
rather than the implementation of the agreed activities. The term used 
for this assessment of degree programmes, which in time shall cover all 
the degree programmes of the Polytechnic, is ‘cross-evaluation of de-

gree programmes’. At Jyväskylä Polytechnic cross-evaluation refers to 
an evaluation process in which:

• The representatives of various educational and non-educational
 units assess the activities of one degree programme at a time. 
 Through this they also familiarize themselves with the general 
 evaluation practices of degree programmes. Evaluation compe-
 tence increases and accumulates simultaneously in various parts 
 of the Polytechnic.

• The positive, constructive interaction between the units participat-
 ing in the evaluation process guarantees that the units, as well as
 their representatives, have an opportunity to learn from the experi-
 ences and views of the others.

The evaluation is implemented in accordance with the principle of 
constructive evaluation, which aims:

a) to develop education towards optimal quality at the level of the
 whole Polytechnic, 
b) to develop the readiness of the Polytechnic and its staff, as well
 as the evaluation culture, for external evaluations, e.g. future 
 quality system audits,
c) at corporate group level, to develop the ability to formulate the
 learning outcomes of degrees and the quality criteria for education,
 and
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d) at unit level, to develop the planning and operating processes of
 degree programmes in order to meet the growing requirements of
 international competition within higher education.

The Degree programme in Nursing under evaluation differs from or-
dinary programmes not only because it is conducted in English, but also 
because nursing education and nurses’ qualifi cations are subject to several 
regulations. The EU directives (77/452/EEC and 77/453/EEC) determine, 
for example, the proportion of practical training and theoretical studies 
as well as the contents of nursing education. Minimum standards for all 
health care degrees have been defi ned under the leadership of the Ministry 
of Education (Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon, the Ministry 
of Education 2001). Only people who have completed a statutory educa-
tion and who have been registered as practitioners of the profession are 
allowed to work as nurses in Finland.

In Finland it was the polytechnics that started to provide degree pro-
grammes conducted in a language other than Finnish (usually English). 
The pioneering decisions almost 10 years ago were mainly taken in order 
to increase international student and staff mobility. The aim to increase 
the opportunities for degree studies in Finland and abroad in a foreign 
language, as well as the aim to assure our international partners of the 
high level and international character of our education, have favoured 
its later development.

Jyväskylä Polytechnic devised a new strategy for its international 
activities in 2003 and began its implementation in 2004. The evalua-
tion of the international Degree Programme in Nursing, described in the 
present report, also supports the objectives of the renewed Strategy for 
International Activities in the whole Polytechnic.

The Rector appointed the following members to the Evaluation Team: 
Ms. Annikki Mikkonen, Director of the School of Tourism and Services 
Management, Chairperson of the Evaluation Team; Mr. Matti Virtala, 
Administrative Unit, Quality Assurance Manager (until 30 September 
2004); Ms. Johanna Heikkilä, Administrative Unit, Quality Assurance 
Manager, Secretary of the Evaluation Team; Ms. Ulla Mutka, Director of 
the Vocational Teacher Education College; Mr. Hannu Ikonen, Director 
of the School of Cultural Studies; Mr. Heikki Tulkki, Director of the Lan-
guage Centre; Ms. Kirsti Vänskä, Principal Lecturer, Vocational Teacher 
Education College; Ms. Kirsi Laiho, JAMKO Student Union, Student; 
and Mr. Markus Toikka, JAMKO Student Union, Student. 
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The Evaluation Team, its Chair and its Secretary deserve special 
thanks for their excellent work. Cross-evaluation as a form of internal 
co-operation and as an interesting experience has not lost its popularity 
among the staff, but continues to defend its position as a fruitful tool 
for common learning. 

Mauri Panhelainen
Rector of Jyväskylä Polytechnic
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1 Preparing the evaluation

1.1 Background of the Cross-Evaluation

As part of the Bologna Process, European practices are being created 
to ensure the quality of the activities (education and research) of higher 
education institutions. According to the offi cial statement of the follow-
up summit to the Bologna Process, organized in Berlin in September 
2003, all the EU countries participating in the process are to produce 
a description of their own accreditation, auditing or a corresponding 
national system by the year 2005. The offi cial statement also declares 
that each higher education institution is responsible for its own quality 
assurance system.

In Finland Higher Education Institutions (HEIs) have the main respon-
sibility for the quality of education, research and development activities, 
scientifi c research, and further activities. It is also their duty to make 
sure that their education and degrees meet international standards. This 
responsibility is refl ected by the statutory obligation of HEIs to assess 
their own activities and to participate in external evaluations. HEIs are 
also responsible for their activities being of an ethically high level, and 
for the quality assurance of their education being developed in line with 
legislation and the policy guidelines for higher education.

It is important for the quality of education that HEIs identify the aims of 
quality assurance work as well as identifying the procedures and processes 
used to achieve these aims, and the mechanisms used to assure quality. In 
Finland the starting point has been that universities and polytechnics are 
allowed to develop quality assurance systems that best suit their needs. This 
has the objective of integrating quality assurance into all the activities of 
the HEIs, instead of considering it a separate activity. Quality assurance 
also aims to utilize existing operations and respond to the needs of the 
operating environment. It has been emphasized that the quality assurance 
systems of Finnish HEIs should contain elements that improve quality and 
should cover all the activities of the HEIs – including continuing education, 
Open University and Open Polytechnic education, and R&D activities.

As part of Jyväskylä Polytechnic’s quality assurance system, the 
Strategic Group1 decided to begin a cross-evaluation process of degree 

1 The Strategic Group of Jyväskylä Polytechnic, composed of the Rector, the Head of Stra-
tegic Development, the Director of Finance, and the Directors of the Schools, creates policy 
defi nitions regarding the activities of the Polytechnic and exercises the power of decision 
delegated to it by the Rector.
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programmes. To prepare the evaluation procedure, it set up an Evalua-
tion Team which established a framework for the evaluation in its fi rst 
meeting. It is essentially important to support change and development 
in the cross-evaluation process of degree programmes rather than the 
implementation of the agreed activities. The term used for this assess-
ment of degree programmes is ‘cross-evaluation of degree programmes’. 
At Jyväskylä Polytechnic cross-evaluation refers to evaluation processes 
in which:

• the representatives of various educational and non-educational
 units assess the activities of the other units

• the positive interaction between different units guarantees that
 the units participating in the process, as well as their representa-
 tives, have an opportunity to learn from the experiences and views 
 of the others.

The evaluation is implemented in accordance with the principle of 
constructive evaluation, which aims: 

a) to develop education towards optimal quality at the level of the
 whole Polytechnic. 
b) to develop the readiness and evaluation culture of the whole Poly-
 technic for future quality system audits.
c) at corporate group level, to develop the ability to defi ne the criteria
 for educational quality (to create a pedagogic strategy).  
d) at unit level, to develop the planning and operating processes of 
 degree programmes in order to meet the growing requirements of
 international competition within higher education. 

1.2 Evaluation Team

Jyväskylä Polytechnic’s Strategic Group assigned an evaluation team for 
the cross-evaluation of degree programmes in November 2003. The group 
was assigned to plan, prepare and implement the fi rst cross-evaluation 
and to draw up a proposal for the development of a systematic cross-
evaluation system of degree programmes. On defi ning the composition 
of the evaluation team, the Strategic Group emphasized the following 
criteria: a) the group should have suffi cient knowledge of quality devel-
opment work and the fi eld being evaluated, b) the group should include 



61JYPOLY

Reports from Jyväskylä Polytechnic

experts from all the main sectors of the Polytechnic (education, R&D 
activities, services). 

As we are dealing with a learning process for the Polytechnic, it was 
also considered important for the group to be able to document the 
learning experiences generated by the process and to distribute them 
comprehensibly and effi ciently later. The Degree Programme in Business 
Information Systems of the School of Business was chosen as the fi rst 
object of evaluation in spring 2004.

The second object of evaluation, the Degree Programme in Nursing 
(DPN), provided by the School of Health and Social Care, was chosen for 
two reasons: Firstly, the management of the School of Health and Social 
Care proposed the Degree Programme for evaluation at its present stage 
of development. Secondly, the Strategic Group regarded it as important 
to include an international degree programme, conducted in English, in 
the fi rst evaluation stage. In 2004 nine Finnish polytechnics provided a 
Degree Programme in Nursing (Appendix 5) within the fi eld of social 
services, health and sports. The Degree Programme in Nursing, as a degree 
programme with long international traditions and experiences of several 
development stages, was most suitable for the evaluation.

The Strategic Group proposed, and the Rector appointed, the fol-
lowing members of the evaluation team for the Degree Programme in 
Nursing: Ms. Annikki Mikkonen, Director of the School of Tourism 
and Services Management, Chairperson; Mr. Matti Virtala, Administra-
tive Unit, Quality Manager; Ms. Johanna Heikkilä, Administrative Unit, 
Quality Manager, Secretary; Ms. Ulla Mutka, Director of the Vocational 
Teacher Education College; Mr. Hannu Ikonen, Director of the School 
of Cultural Studies; Mr. Heikki Tulkki, Director of the Language Centre; 
Ms. Kirsti Vänskä, Principal Lecturer, Vocational Teacher Education Col-
lege; Ms. Kirsi Laiho, JAMKO Student Union, Student, and Mr. Markus 
Toikka, JAMKO Student Union, Student.

Based on its assignment, the evaluation team has had four meetings. 
The assessment work of the evaluation team and the Degree Programme 
was designed as an intensive process. 

1.3 Evaluation Method

The development of the cross-evaluation procedure by the fi rst evaluation 
team was based on the literature of Appendix 1. The evaluation team of 
the Degree Programme in Nursing agreed on using the two-stage method 



JYPOLY62

Reports from Jyväskylä Polytechnic

from the fi rst evaluation – including the normative self-evaluation of the 
degree programme in question and an evaluation visit from the team. 
The self-evaluation was complemented by the comments of the evalu-
ated degree programme on a chosen group of indicators selected from 
the AMKOTA database (Appendix 2).

1.4 The Themes and Objects of Evaluation

The themes of the evaluation were those chosen for the previous self-
evaluation. They were based on the assessment experience of Jyväskylä 
Polytechnic, the background created by the publications of the Finnish 
Higher Education Evaluation Council, and on the ideas developed in 
planning the fi rst evaluation (regarding the need for and aims of degree 
programme evaluation). Additional information was requested on the 
objects of evaluation particular to the Degree Programme and fi eld. The 
evaluation team confi rmed the themes of the evaluation and the questions 
specifying them. The points emphasized by the Degree Programme and 
approved by the evaluation team are written in italics. 

 
1. The planning of the Degree Programme and its education

• How do the commonly agreed policies (strategies) of Jyväskylä
 Polytechnic guide the planning of the Degree Programme and its
 education?
• How do the unit’s own strategies guide the planning of the Degree
 Programme and its education?
• How is the promotion of the international competitiveness of
 education refl ected in the planning of the Degree Programme and
 its education? 
• How does the Degree Programme ensure that its learning outcomes
 are updated and meet the needs of future working life?
• How is the curriculum of the Degree Programme created? Who is
 responsible for it and who participates in its planning?
• How and by whom are the implementation plans of curriculum
 created?
• How are modules and courses planned?
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2. The implementation of education in the Degree Programme

• What are the basic policies guiding the implementation of 
 education?
• How is student-centeredness achieved in the implementation of
 education
 – in students’ learning outcome-setting and support for their
  professional development? 
 – in the choice of teaching methods and consideration of diverse
  learning styles?
 – in the creation of learning environments and contacts with
  working life that promote learning?
 – in the support and guidance of learning?
• How is work-life centeredness achieved in the implementation of
 teaching and learning?
• How are contacts with working life and the R&D activities of the
 Degree Programme utilized to enhance learning?
• How is cooperation between educational units and degree 
 programmes implemented?
• How does cooperation between teachers function in the 
 implementation of education?
• How has the scheduling of courses been organized?
 – what is the scheduling based on?
 – how has the planning of scheduling been implemented and
  organized?

3. The results of the Degree Programme and the learning of its students 

• How are the achievement of learning outcomes and the implemen-
 tation of the curriculum ensured and evaluated?
• How is working life involved in the evaluation of the implementa-
 tion and results of the Degree Programme?
• How is the evaluation of the course implementation organized?
• How is the learning of students assessed in the Degree Programme?
• How is the information provided by evaluation and feedback
 utilized in the development of the Degree Programme?
• How does the professional competence provided by the Degree
 Programme in Nursing, with instruction in English, compare with
 the competence of the students completing the same stage of the
 Degree Programme in Nursing, with instruction in Finnish?
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• How signifi cant is the international Degree Programme in Nursing
 in the internationalization of regional working life and its 
 promotion?
• What will be the next major steps in the development of the Degree 
 Programme?

4. The services and activities supporting the implementation of the
 Degree Programme 

The support services of Jyväskylä Polytechnic and its educational 
units are:

• the activities of Group Management
• the activities of unit and degree programme management 
• quality development work at corporate group level
• quality development work in the units and degree programmes
• marketing and communication services
• library and information services
• R&D support services
• information management services (computer services)
• services provided by the Student Affairs Offi ces 
• services of the International Affairs Offi ce
• career and recruitment services
• fi nancial and personnel services

• Which support services signifi cantly promote the implementation
 of the Degree Programme’s basic function? Please explain.
• Which support services, in particular, should be developed? 
 Please explain.
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2 The evaluation process

2.1 Description of the Evaluation Process

The evaluation process of a degree programme takes a total of about 
three months. The evaluation team created the following model for the 
evaluation process based on the discussions it had carried out:

The organizing and planning meeting of 
the Evaluation Team on 19 August 2004.
 

Guidelines for the self-evaluation of the 
degree programme in question:
• what is the degree programme expected to
 do before the evaluation visit?
• the schedule
• the documents to be submitted

Publishing of the evaluation report in week 41

Evaluation Visit  on 15 September 2004

Collection of degree programme data; 
self-evaluation. 
Submittal of the self-evaluation report to the 
Evaluation Team on 8 September 2004.

Meeting of the evaluation team on 10 Sep-
tember 2004. The preparation of the evalua-
tion team for the meeting. The team examines 
the self-evaluation and documents submitted 
and decides on the specifying questions to be 
posed during the visit as well as agrees on 
internal division of tasks.

Meeting of the evaluation team on 30 Sep-
tember 2004. Agreement on the content of the 
evaluation report and procedure proposals.
Meeting of the evaluation team on 4 October 
2004. Writing of the evaluation report.

THE EVALUATION PROCESS

Feedback meeting together with the Degree Programme under evaluation on 19 October 2004

The Degree Programme prioritizes the develop-
ment targets and draws up a development plan.

The processing of the development proposals from the evaluation team and Degree Programme 
as well as the allocation of responsibilities for the procedures in the Strategic Group’s 

strategy seminar (participation of support service staff). 

Follow-up meeting on the impact of the chosen development activities after about a year.
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2.2 Ethical Rules for the Evaluation

The evaluation team developed and confi rmed the following ethical rules 
for the cross-evaluation of degree programmes:

1. The primary purpose of degree programme evaluation is to pro-
 mote the development of the core and support functions of a degree 
 programme, in accordance with the idea of a learning
 organization.
2. The assessment and feedback given during the process should aim
 at development and change. The aim is neither to supervise, nor
 to check or classify.
3. The feedback provided during the evaluations is constructive and
 offers new perspectives and alternatives. Developmental discussions 
 are the most important work method of the evaluation.
4. All evaluation situations are confi dential. The openness and hon-
 esty required by developmental activities cannot be achieved with-
 out confi dentiality.
5. The fi nal evaluation report is public. Before publication, however,
 the report is examined and factual errors are corrected together
 with the representatives of the evaluated degree programme.

2.3 The Stages of Evaluation
  

Guidelines for the Degree Programme

The evaluation team provided guidelines (Appendix 3) for the self-evalua-
tion of the Degree Programme, evaluation themes and questions, as well as 
indicators (Appendix 2), which were sent to the Degree Programme.

Self-evaluation

The Degree Programme carried out the self-evaluation according to the 
guidelines and submitted the report to the evaluation team by the dead-
line. The material consisted of the actual self-evaluation report and a 
section for commenting the indicators.

Analysis of the self-evaluation report and preparation for the evaluation visit
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The evaluation team was provided with guidelines to support its fa-
miliarization with the self-evaluation report and the identifi cation of 
strengths and development challenges (Appendix 4). The members of 
the evaluation team familiarized themselves independently with the self-
evaluation report, made preliminary identifi cations of the strengths and 
development challenges of the Degree Programme, and drew up specifying 
questions based on their observations. In the meeting of 10 September 
2004, to prepare for the evaluation visit, the Evaluation Team agreed on 
the division of responsibilities regarding the planning of the questions 
in advance and the compiling of the report. Moreover, other practical 
arrangements related to the implementation of the visit (e.g. division of 
tasks and documentation during the visit) were agreed on. A summary 
of the questions posed to various respondent groups during the visit was 
completed on the morning of the visit. 

Evaluation visit

The actual evaluation visit was implemented according to the programme 
of Appendix 3. Essential for the implementation was that the evaluators 
interviewed the respondent groups (management, teachers, and students) 
separately to ensure that their answers were independent. At the end of 
the day, there was a common meeting for the representatives of all the 
groups, in which the evaluation team presented fi rsthand observations 
on the evaluated Degree Programme, specifi ed the details of some of 
the questions, and asked the target group of the evaluation to assess the 
evaluation process itself.

Writing of the evaluation report

The writing of the evaluation report after the visit was carried out in two 
stages. Firstly, the members of the group wrote down their own observa-
tions on the object of evaluation and on the progress of the evaluation 
process, sending their versions to the Secretary who then devised version 
for all to read. The members of the group then familiarized themselves 
with this material. The next step was a meeting of the evaluation team 
to process the observations, choose the most essential ones, and to agree 
on the editorial policy of the report. The Secretary of the evaluation team 
then edited the next version of report, which was delivered to the members 
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of the group for their comments. Finally, the team gathered together to 
complete the content of the report. The report was sent to be examined 
by the Degree Programme on 11 October 2004. The fi nal touches to the 
evaluation report took place after the feedback session.

Feedback session

The feedback session between the Degree Programme and evaluation team 
was arranged for 19 October 2004. The number of participants was 12. 
Based on the discussions between the participants, a few changes were 
made to the evaluation report. The session also included a meta-analysis 
of the cross-evaluation. In connection to this, the need for more accurate 
guidelines to degree programmes on self-evaluation data collection was 
also considered. It was decided that each degree programme can choose 
its data collection practices independently. The cross-evaluation proce-
dure should not provide too much work for the degree programmes. 
Everyone involved in the evaluation felt that it had been a positive and 
constructive learning process.

Developing the activities

The degree programme under evaluation prioritizes the development tar-
gets and devises a development plan using the procedure which best suits 
its activities. The development plan is delivered to the Quality Manager. 
About a year after the cross-evaluation, an evaluation and follow-up 
discussion is conducted under the lead of the Quality Manager in order 
to assess the success of the development procedures.

All the development targets that are relevant to the whole Polytechnic, 
discovered in the evaluation of degree programmes during one year, are 
handled once a year in a strategy seminar. The cross-evaluation procedure 
is also to be evaluated and developed on this occasion. 

3 Results of the evaluation
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3.1 General Observations on the Evaluated Degree 
Programme

Among Finnish polytechnics, Jyväskylä Polytechnic’s Degree Programme 
in Nursing has an exceptionally long tradition of cooperation with an 
international partner on the planning and development of the degree 
programme conducted in English. The analytical and realistic self-evalu-
ation of the Degree Programme as well as the discussions provided an 
image of a carefully constructed whole.

The planning process of the Degree Programme has been described 
clearly. It provides both the staff and representatives of working life with 
opportunities to participate in development work based on a system-
atic investigative approach (including cooperation with the University 
of Central Lancashire, the SURAKE project to promote nurses’ career 
development through collaboration between education and working life, 
the HOKE, and other projects). The careful planning process has brought 
security and productiveness to the operations of the Degree Programme. 
Established operations models for practical training and international 
exchange are also among the strengths of the Degree Programme. The 
consideration of issues concerning professional ethics is also an essential 
element of the curriculum design process.

The internationally experienced, enthusiastic and committed staff 
has persistently developed the Degree Programme and its education year 
after year and has paved its way both within the Polytechnic and within 
working life. The fruits of the sustained development efforts are already 
visible. The self-evaluation report demonstrates that the Degree Pro-
gramme conducted in English has promoted internationalization within 
the fi eld of health and social care in various ways, has helped in creating 
international networks, and has increased international student and staff 
mobility to and from Jyväskylä Polytechnic.

The culture of open interaction between the management, teach-
ers and students allows students to participate in the development of 
the Degree Programme. The students are enthusiastic and development-
minded, and in the discussions they produced a number of good ideas for 
the development of education. The Degree Programme seems to attract 
active and out-going students.

The visit proved that the questions connected with the implementation 
of English degree programmes are relevant to the whole Polytechnic and 
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its learning environment. They are often language issues, but are quite 
as often related to culture as well. The degree programmes with tuition 
in English also pose a great challenge for the development of support 
services.

3.2 The Planning of the Degree Programme in Nursing 
and Its Education   

National policies and EU directives determining nurses’ qualifi cations 
provide the main guidelines for nursing education and its development. 
According to the self-evaluation report, Jyväskylä Polytechnic’s mission, 
vision and strategies guide the fi eld-specifi c agreements on objectives and 
results, and thus guide the planning of all degree programmes. Although 
strategies have not exactly been established for the individual degree 
programmes of the School of Health and Social Care, they are handled 
during the planning days of degree programmes as well as in fi eld-specifi c 
meetings.

The Degree Programme in Nursing (DPN) has been developed in 
close cooperation with the University of Central Lancashire since 1996. 
In the fi rst few years, the developmental work focused on the creation 
and implementation of a common curriculum for both partner institu-
tions. The aim of the Double Degree was not achieved, however, and in 
2002 the School of Health and Social Care established a new policy for 
the planning and implementation of its education. Up until the end of 
the Autumn Semester 2004, the Degree Programme is implementing two 
different curricula conducted in English. The last group whose studies 
are based on the earlier curriculum, made in cooperation with the British 
partner, will graduate at the turn of the year. After that all the students 
will study according to the renewed curriculum.

The aim of the renewed Degree Programme in Nursing is to imple-
ment nursing education through English, based on a Finnish curriculum. 
It has been one of the background ideas of the new policy to increase 
cooperation between the students completing their nursing education in 
Finnish and those studying in English. Students graduating from both 
groups will be qualifi ed to work as nurses throughout the EU. A further 
aim of the reform has been the internationalization of the whole work 
community. Within the nursing team, the internationalization of the work 
community has included encouraging new teachers to participate in the 
implementation of the international Degree Programme. This is due to 
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the growing need for intercultural competence and understanding in 
an increasingly diversifi ed and multicultural society. A further starting 
point has been the idea of intensifying the education’s impact on regional 
development by making working life more international.

The discussions revealed that there is a lot of work to do to achieve 
these goals. So far the two identical Degree Programmes implemented 
in different languages have been leading rather separate lives of their 
own. Based on the interviews, the idea of increasing cooperation between 
them seemed commonly accepted, but not enough functioning forms of 
implementation and cooperation have been found yet.

The discussions also raised other contradictory perspectives and chal-
lenges connected with the internationalization of regional working life. At 
the moment the Degree Programme has rather few international students, 
who do not always remain in the region for work after graduation, but 
fi nd work elsewhere in Finland or abroad instead. Even the Finnish stu-
dents interviewed told of their intentions to continue studies elsewhere or 
work outside Central Finland after graduation. In discussions regarding 
the basic mission of the education, teachers also referred to signifi cantly 
larger-scale aims than the development of the region, for example to the 
improvement of conditions in the developing countries. Moreover, the 
interviewees explained that it is diffi cult to obtain clear information about 
the real expectations of Central Finland’s working life regarding nursing 
education conducted in English.

The discussions generated the view that a common, broadly-based 
debate on the mission of the Degree Programme in Nursing and its focus 
should be continued. In evaluating the mission, the concept of interna-
tionality and its relationship to the Degree Programme along with issues 
connected to the internationalization of Central Finland’s working life 
ought to be openly and thoroughly discussed. It is also benefi cial to con-
tinue the discussion because, based on the evaluation visit, it seems that 
the Degree Programme has the potential to discover many such strengths 
of competence and activity upon which education within the European 
higher education area could also be developed, in line with the opportu-
nities provided by the Bologna process.

In regards to developing the objectives of the Degree Programme, the 
nurses previously graduated from the programme could be a signifi cant 
source of information. The experiences of the alumni would be worth 
utilizing systematically in planning the aims of the Degree Programme, 
in implementing the education, and in developing student guidance. It is 



JYPOLY72

Reports from Jyväskylä Polytechnic

necessary to redefi ne the mission of the Degree Programme and its work-
life oriented development aims. This has also been recognized completely 
by the Degree Programme, which is ready for this step.

The interview with the management revealed that the teachers of the 
Degree Programme in Nursing are active participants in international 
teacher mobility – at least one teacher goes abroad for 4 – 6 weeks every 
year. However, teacher mobility is also a fi nancial issue for the Degree Pro-
gramme. The possibility for maintaining teachers’ international contacts 
even more effi ciently through international project work was discussed, 
in which case the costs of the maintenance of international competence 
would be partly covered by project funding.

The Degree Programme arranges international summer school ac-
tivities. Together with its international partners, the Degree Programme 
would certainly have the opportunity to pursue research and development 
activities that would strengthen and further develop the basic ideas of 
education. The description and documentation of international project 
activity and cooperation would be necessary in the planning, administra-
tion and operation of project activity 

3.3 The Implementation of Education in the Degree 
Programme in Nursing

3.3.1 The basic policy regarding the implementation of education

The starting point for the implementation of curricula is the provision 
of the expertise required from nurses and graduation within standard 
time. Research activities involving cooperation with regional working life 
(e.g. SURAKE and HOKE projects) are carried out to ensure that nursing 
education responds to the needs of working life. The target for develop-
ment in these projects has included the nursing education provided by 
the Degree Programme in Nursing and its curriculum. A functioning 
curriculum process provides staff and students with the opportunity for 
multidimensional participation, a clear division of work, and with a solid 
foundation for the professional competence aimed at.

The management and the teachers of the Degree Programme are aware 
of the strategies and policies of Jyväskylä Polytechnic, the international 
and national regulations for nursing education, and the needs of working 
life. However, the lack of a core operational idea, previously mentioned, 
also affects the basic policy and implementation of education. A focused 
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operational idea would enable, for instance, clear goal-setting in student 
recruitment and goal-directed marketing of the Degree Programme to 
the correct target group. It would also defi ne the policy for the further 
development of international cooperation more clearly.

According to the self-evaluation report, the Degree Programme’s edu-
cation aims to be collective, individual, and self-directed. These aims are 
concretized through cooperative learning and an investigative approach, 
and are also supported by teachers’ tutoring activities and cooperation. 
Teachers stated that guidance towards a new learning culture is a great 
challenge for international students and their teachers. It is also a chal-
lenge to fi nd tutors for practical training periods.

Some of the teachers were of the opinion that international exchange 
periods were easier to plan and implement under the former curriculum 
(they were included in a three-month module) than they have been under 
the current curriculum. Under the new curriculum, exchanges are planned 
individually in accordance with the aims of the curriculum themes. Some 
teachers also felt that the former curriculum, originally drawn up in co-
operation with the University of Central Lancashire, was more clearly 
directed towards internationalization than the present one.

Discussions with the management and the teachers of the Degree 
Programme also brought out the fact that bachelor’s theses tend not to 
progress as smoothly as they should. This is partly because students, 
in their own opinions, start working on the thesis with too little com-
petence in research. International students have diffi culties in fi nding 
local cooperation partners for their thesis with suffi cient English skills. 
According to the self-evaluation report, the approach to the assessment 
of bachelor’s theses should be more analytical and should emphasize 
development. Teachers wished to receive more thesis topics from abroad 
and from working life.

3.3.2 Student-centeredness in the implementation of education

The cooperation between students and teachers in the Degree Programme 
is active and effective. Students know each other well and are in close 
contact with their teachers. Students support and help each other in their 
studies, for example, in languages - even by translating materials into 
English. Teachers provide individual counselling even on matters not 
related to studies. Work placements are individually tailored for each 
student. The general atmosphere of the Degree Programme is interac-
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tive, cooperative and open. The students of the Degree Programme form 
a tight group.

The difference in ideas about learning between students with different 
cultural backgrounds is a challenge for student-centred counselling. This 
is why counselling aims at making students evaluate and develop their 
own learning strategies. Teachers stated that short courses may direct 
the emphasis of studies towards lectures. The teacher’s limited participa-
tion in the implementation of the degree programme with instruction in 
English causes its own challenges. On the other hand, both students and 
teachers found that small groups are excellent for interactive teaching 
methods which, according to the students, could be used even more ef-
fectively than they are at the present. Interactive teaching methods and 
their development make it possible to effectively utilize the cultural and 
ethnic richness, and the diversity of students, which may be considered 
one of the main substances of the Degree Programme in Nursing. The 
students also felt that they are able to infl uence the content of education. 
This is promoted by a positive communication culture which encourages 
honest, direct feedback. The self-evaluation report included the concepts 
’older’ and ’younger colleague’, which obviously refl ects a communicative 
relation based on signifi cant equality.

The positive atmosphere of the Degree Programme provides an ex-
cellent setting for individual student counselling. In spite of this, the 
management, teachers and students of the Degree Programme felt that 
the creation of personal study plans was not implemented as effectively 
as in the Finnish degree programmes. Furthermore, the course selection 
does not offer enough individual options for international students be-
cause, for example, the elective and online courses provided in English 
are too few.

With regard to the curriculum, the students wished to be offered more 
professional basic studies, especially before leaving for practical training 
periods. They thought that the instruction provided on basic medical con-
tent was limited because there were too many support courses. Students 
fi nd it hard to understand why all of them have to study management 
and complete entrepreneurial studies. Explaining this is also a challenge 
for student counselling.

According to the students, not all course materials are provided in 
English. This is why, for instance, their knowledge of the central terminol-
ogy in English may remain insuffi cient. It would be necessary to guarantee 
that all course materials are provided in English.

Online studies could be developed into a remarkable opportunity to 
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individualize education. The selection of online studies is limited at the 
moment, and the teachers did not feel it would be possible to increase it in 
the short-term future. The teachers did not fi nd the acquisition of ready-
made courses from external providers or international partner institutes 
a realistic alternative. The Evaluation Team considered the systematic 
analysis of the availability and usability of international online material 
to be a challenge for the Degree Programme.

The senior lecturers of the Degree Programme have a strong interna-
tional work background and good language skills. The development of 
language skills is, however, a continual challenge. The teachers maintain 
their language skills on their own initiative, but the educational unit has 
also supported their participation in language studies. The teachers ex-
plained that they would need advanced-level training in English, which 
would in turn also enhance student-centeredness. 

3.3.3 Contacts with working life and the utilization of the 
Degree Programme’s R&D activities in learning 

The latest, updated curriculum of the Degree Programme is based on the 
expertise required by working life. The teachers have close long-term 
contacts with working life both in Finland and abroad. They maintain 
their international pedagogical competence by visiting the partner in-
stitutes in English-speaking countries, as well as visiting the work-life 
partners of these universities. The visits take place, in particular, during 
short exchange periods, but at least one international exchange of 4 to 
6 weeks is also carried out every year.

It is stated in the self-evaluation report that, based on present expe-
rience, the strategies of Jyväskylä Polytechnic or the School of Health 
and Social Care do not clearly guide staff mobility in any way, except 
for their quantitative aims. This was demonstrated by the fact that many 
signifi cant international projects of the educational unit are carried out 
separately from the Degree Programme and its implementation. The group 
of students interviewed had no clear idea of the international projects 
implemented in the Degree Programme.

In the future more attention should be paid to mechanisms which 
facilitate the conscious integration of international project experiences 
into the nursing education provided in English. In addition, a clear de-
velopment challenge for the Degree Programme is the promotion of co-
operation with working life to provide students with meaningful R&D 
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projects in English, which in turn also genuinely develop working life.
Students’ contacts with working life are concretized through practical 

training totalling 50 Finnish credits (75 ECTS), carried out in periods. The 
practical training can also include periods abroad which offer students the 
opportunity to gain international work experience. Students utilize this 
opportunity eagerly. On the other hand, insuffi cient Finnish skills make 
it diffi cult for the non-Finnish students to create contacts with working 
life during the practice periods carried out in Finland.

All the students familiarize themselves with both Finnish and interna-
tional health care systems, which increases the challenges for instruction 
and studies in the Degree Programme. According to the students, the 
theoretical education of the Degree Programme does not always provide 
them with suffi cient practical skills needed in the practical training. The 
practical training periods, however, are also included in the education as 
learning situations and their primary aim is to contribute to the develop-
ment of the practical skills and competence required by working life. 

Students’ individual needs are considered when providing practice 
placements. The Degree Programme regularly uses placements which 
can offer English-speaking tutors with a positive attitude to counselling, 
and which occasionally also have international clients. According to the 
teachers, the students have been relatively satisfi ed with their practice 
placements. An inquiry carried out with tutors in the practice placements 
resulted in the view that the practical training periods and tutoring of 
students promote multicultural nursing care – the students are utilized 
as experts of their own culture.

The students of the Degree Programme are offered Finnish language 
courses, including vocationally oriented Finnish. However, there is not 
enough of this training and its level is not high enough to guarantee a 
suffi cient level of competence for the practical training, the creation of 
contacts with working life, and for integration into Finnish society. We 
are facing a huge challenge in making the instruction of Finnish more 
effective, if we aim to keep the non-Finnish students in Central Finland’s 
working life. After graduation it is not actually very common to pursue 
practical health care work using English in Finland.

3.3.4 Cooperation between educational units, degree programmes, 
and teachers in the implementation of education

The students of the English Degree Programme felt that they were iso-
lated from the other students of the School of Health and Social Care. 
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They wished to have wider and deeper interaction with the students of 
the Finnish degree programmes as well as with the other international 
student groups of Jyväskylä Polytechnic. Furthermore, they were not 
familiar with the International Club of the Polytechnic, even though the 
club could ideally be a common meeting place for the whole Polytechnic’s 
international and Finnish students.

The discussions raised the idea that the opportunities for Finnish 
students to participate in the courses of the English Degree Programme 
in Nursing could be increased. This could happen, for example, through a 
more effi cient scheduling and more fl exible implementation of education, 
as well as through more effective marketing of courses among Finnish 
students.

There is cooperation between the teachers within the Degree Pro-
gramme in Nursing, but there is obviously less cooperation with the other 
teachers of nursing. The whole teaching community could be internation-
alized more effectively by increasing cooperation or by recycling teachers’ 
tasks. The recruitment of international, native English-speaking teachers 
is also a development challenge for the Degree Programme.

Cooperation between the English-language degree programmes in 
the distinct educational units is infrequent. The Heads of Degree Pro-
grammes meet each other, but the cooperation does not reach the people 
involved in practical teaching. The teachers of the Degree Programme 
hoped that cooperation with the other international degree programmes 
could become deeper. More effi cient cooperation would allow the effec-
tive allocation of resources and an increase in the selection of meaningful 
courses conducted in English. Cooperation between the various degree 
programmes could also support more effective student recruitment.

According to the self-evaluation report, enhancing the international 
competitiveness of the Degree Programme is a clear development chal-
lenge. On the other hand, the Degree Programme has several interna-
tional strengths which it could utilize more consciously to increase its 
competitive edge. Its main strengths include the emphasis on expertise 
in nursing and the idea of health promotion, as opposed to the medical 
emphasis of the degree programmes in nursing arranged in many other 
countries. So far student recruitment for the English Degree Programme 
in Nursing has mainly been based on the marketing strategies of Finnish 
degree programmes, and has not proved very effective. According to the 
interviews, non-Finnish students have often applied for the Degree Pro-
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gramme based on information received from acquaintances or relatives. 
A more consciously international recruitment process than the current 
one could increase the number of foreign students. With regard to the 
future, the reception of non-Finnish students and the tutoring of their 
studies should be developed.

The Summer School arranged by the School of Health and Social Care 
seems to be a functional idea. The possibility of developing it towards 
a multi-professional approach so that it would cover the English degree 
programmes of Jyväskylä Polytechnic as comprehensively as possible 
should be considered. This could enable us to develop and expand inter-
national cooperation both within and beyond the Polytechnic.

3.3.5 Principles and procedures for scheduling the 
implementation of education 

The timing of the education is based on the guidelines and schedules of 
Jyväskylä Polytechnic. One of the principles guiding scheduling is that 
the same period should not include practical training and theory classes. 
Students fi nd the division of practical training and theory into distinct 
periods to be a very good practice: the participation in theory classes dur-
ing practical training periods could cause problems for both the student 
and the practice placement provider. The differences between the schedul-
ing and division of periods in the international Degree Programme and 
the Polytechnic’s other degree programmes cause problems to students, 
regarding both the elective and interdisciplinary studies. 

3.4 Learning and the Results of the Degree Programme 
in Nursing

3.4.1 The achievement of the Degree Programme’s aims

The aims set for the international Degree Programme in Nursing are the 
promotion of the internationalization of nursing education and Central 
Finnish working life, as well as the education of nurses who will be com-
petent for work on international arenas. According to the results of the 
self-evaluation report and the discussions, the programme has pursued 
these aims in a variety of ways. For instance, it has generated networks 
and increased both student and staff mobility. Students who have gradu-
ated from the programme have been, and some still are, working abroad. 
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The international students, for their part, have brought a pressure for 
change in the activities of the School as well as the whole Polytechnic. The 
clinical / practical training tutors (inquiry in spring 2004) and teachers 
felt that the internationalization of workplaces has also been promoted. 
In order to promote the cooperation between the Finnish and the English 
Degree Programme, however, their structural or functional obstacles to 
cooperation have to be evaluated and eliminated as far as possible.

According to the self-evaluation report, the achievement of the Degree 
Programme’s aims is evaluated in a variety of ways. The processing and 
utilization of feedback in development work seems effi cient. The Head of 
Programme and teachers collect the evaluation data and implement the 
changes. Feedback discussions along with the collection of course feed-
back provide deeper information about the success of course implementa-
tion. The collection of feedback in accordance with the quality assurance 
system guarantees that there will be information on which decision-mak-
ing and development work can be based. The two feedback discussions 
with fi rst-year students are important for enhancing commitment and 
for the mutual provision of information. The collection of feedback by 
teachers and the teachers’ meetings with the Head of Programme also 
support development work.

The School of Health and Social Care has a long tradition of coopera-
tion with working life. Therefore feedback given by clinical / practical 
training tutors in particular provides information on the aims, extent, 
and assessment criteria of the Degree Programme. As trained tutors, they 
have an idea of what is important to learn at the School and what can 
only be learned through work.

The teachers thought that the greatest challenge for the implementa-
tion of the education was in encouraging the multicultural group to be 
committed to the learning culture of nursing education at Jyväskylä Poly-
technic. The teachers were very satisfi ed with the interaction with student 
groups and the possibility to receive direct feedback from them.

3.4.2 The learning results of students

The evaluation of the achievement of the Degree Programme’s aims in-
cludes both quantitative and qualitative assessments, self-evaluation, and 
peer evaluation. The practical training is assessed numerically and the 
clinical tutors are provided with training on the assessment method and 
criteria. The students have often completed practical training abroad, 
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which excellently supports the aims of the international Degree Pro-
gramme. The inquiry of spring 2004 demonstrated that the students of 
the Finnish and English Degree Programmes achieved the same learning 
objectives, and no differences were revealed based on their language skills, 
cultural backgrounds or ideas on learning.

According to the self-evaluation report, the evaluation of students’ 
professional growth has been included in career counselling. The dis-
cussions clearly revealed, however, that the career counselling system 
developed within Finnish programmes cannot be systematically applied 
to the counselling of students in the international Degree Programme 
in Nursing. This challenge has been recognized by the implementers of 
the Degree Programme. In order to make the activities more effective, 
teachers’ career counselling skills have been a development target in the 
whole unit of nursing since spring 2004. The key concept involved is 
individuality based on each student’s career vision, systematically sup-
ported by the career tutor and course tutors.

It is important that student, Polytechnic, and placement provider agree 
on the validity of the assessment and its criteria regarding the practical 
training periods. Insuffi cient Finnish skills and cultural differences may 
limit the studies of non-Finnish participants. That is why international 
students consider it absolutely necessary to acquire the Finnish skills 
needed in the profession.

3.4.3 The signifi cance of the education for the 
internationalization development of working life

So far sixty nurses have graduated from the Degree Programme, of whom 
ten are non-Finnish. Four of the non-Finnish graduates have remained 
for work in Finland. Most of the other graduates are working in Finland, 
some of them after having also been abroad. Their language skills and 
multicultural competence have thus been transferred to working life.

According to the self-evaluation report and the discussions, the in-
ternational Degree Programme in Nursing has promoted multicultural 
competence in nursing and has contributed to intercultural understanding 
and tolerance as well as language skills in work communities. Interna-
tional experts have also participated in the seminars common for the 
Degree Programme and the representatives of working life.

On the other hand, the management and teachers explained in the 
discussions that the homogenous cultural environment of Central Finland 



81JYPOLY

Reports from Jyväskylä Polytechnic

is problematic for the education of international students. The students 
did not necessarily see themselves as internationalizers of regional nurs-
ing communities. Instead, they found that the English Degree Programme 
could provide them with more options regarding their choice of career 
and location. The students’ employment aims were still unclear. The non-
Finnish students supposed they would move to the Helsinki area, whereas 
the Finnish students intended to work in various parts of the country 
and possibly abroad occasionally. The majority of the students intended 
to work as nurses after graduation.

No systematic follow-up on the later history of graduates has been 
carried out nor have the alumni been contacted. There is reason to utilize 
these possibilities more effectively.

3.5 The Services Supporting the Implementation of the 
Degree Programme in Nursing 

The respondents were satisfi ed with the support services as a whole. The 
attitude of the support service staff was positive also toward students 
studying in English. Based on the interview, the continuous development 
of a bilingual learning environment also with regard to the support serv-
ices is a clear development target.

The unanimous wish in the English Degree Programme was that all 
signs on campus areas should be provided both in Finnish and in Eng-
lish. The teachers were of the opinion that all the general guidelines for 
students should be provided in English as well as Finnish. The students 
also drew attention to problems with information distributed by e-mail: 
the last paragraph of an e-mail message with the ‘subject’ heading written 
in Finnish sometimes includes information written in English for interna-
tional students. This information can easily remain unnoticed. Hence, the 
students gave the practical advice  that messages which contain informa-
tion in both languages could indicate this in the ‘subject’ heading.

The teachers felt they would need regular language training and a 
quick-help system for acute language problems. Help would be needed 
particularly in situations demanding quick answers to questions of lin-
guistic correctness. Moreover, the non-Finnish students hoped to be of-
fered effective instruction of Finnish during the whole programme. In a 
higher education institution it is rather easy to fi nd friends who speak 
English, but active speech practice in Finnish is not always available.

The teachers pointed out that the Polytechnic’s general career coun-
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selling practices clearly need to be developed to suit international stu-
dents. For instance, there is a need for additional counselling material 
in English.

Library services have been improved and the databases provided there 
were appreciated. On the other hand, teachers mentioned the insuffi ciency 
of course materials in English available in the Libraries. The means of 
effective English material acquisition to the Libraries would need to be 
negotiated between the Library and the Degree Programme.

The teachers were of the opinion that the Student Affairs Offi ce ef-
fi ciently serves students in two languages. In recruiting international stu-
dents to the Degree Programme, or immediately after their recruitment, 
more information on the Finnish way of life should be provided. The 
climate, society and culture have been a surprise for many new interna-
tional students.

The teachers also considered it important that the Financial Offi ce 
has been able to provide its services in English and assist particularly 
in matters related to money, agreements, and international project ap-
plication.

4 Strengths and development proposals
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Based on the evaluation carried out, the Evaluation Team emphasizes the 
following strengths of the Degree Programme in Nursing: 

• The developmental work of the Degree Programme in Nursing is
 based on a systematic investigative approach. 
• The implementation of the Degree Programme in Nursing with
 identical curricula both in English and in Finnish promotes the
 internationalization of the Degree Programme in Nursing, the 
 School of Health and Social Care, and the whole Polytechnic. 
• Functioning international partnerships, opportunities for practical
 training, and a large number of credits completed abroad increase
 the international credibility of the Degree Programme and express
 the strength of its activities.
• The competent staff with vast international experience is com-
 mitted to student counselling as well as to the implementation and
 development of the Degree Programme.
• The ability for open, analytical and honest self-evaluation creates
 real opportunities for learning.
• The open and relaxed climate between the students, teachers, and
 management provides a strong foundation for activities, feedback
 and development.

In conclusion of the report, the Evaluation Team proposes consid-
eration of the following suggestions for the development of the Degree 
Programme in Nursing at the School of Health and Social Care:

• The clarifi cation of the operational idea of the Degree Programme
 in Nursing  conducted in English, with regard to internationality,
 regional development work, and the challenges of internationalization
 in working life.
• More effective student recruitment and cooperation with other
 international degree programmes at the Polytechnic in order to
 increase the number of international students.
• Increase in cooperation both with the other English degree pro-
 grammes of the Polytechnic and with other degree programmes
 in nursing conducted in English in Finland.
• Increase in international R&D activities and their integration into
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 the implementation of the Degree Programme.
• The development of the bachelor’s thesis process as a whole and
 particularly as regards the R&D activities and English thesis topics.
• The development of culturally sensitive career counselling and
 personal study plans. 

Proposals for the Polytechnic on the development of English degree pro-

grammes, based on the evaluation of the Degree Programme in Nursing:

The evaluation clearly brought out that the degree programmes con-
ducted in English depend quite a lot on the degree of internationality 
in the Polytechnic’s learning and work community as a whole. To begin 
with, the Polytechnic should be further developed towards becoming a 
genuinely bilingual learning environment. The development of a more 
and more international learning and work environment requires special 
efforts in regards to signs, counselling, and the provision of information. 
The challenges also cover the material collections of libraries as well as 
the provision of language training, elective studies in a language other 
than Finnish, online studies etc. The common wish of all the interviewees 
was that special attention would be paid to the provision of information 
in English, including both traditional and electronic information (starting 
from the ‘subject’ headings of e-mail messages).

During the evaluation visit, the idea of the establishment of a “JyPoly 
International School” was raised, which would form a common umbrella 
covering all the degree programmes conducted in English and the coop-
eration between them. The idea was also supported by many students. On 
the other hand, the integration of international students into the Finnish 
higher education community was regarded as a great challenge.

5 Development proposals for the 
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evaluation process

Based on its assignment, the Evaluation Team – in addition to carry-
ing out the evaluation of the Degree Programme in Nursing – aimed 
to describe the evaluation process itself and to collect experiences and 
information for the construction of a systematic cross-evaluation system 
of degree programmes. To develop the evaluation process, described and 
implemented in this report, the Evaluation Team wishes to complement 
the development proposals of the previous Evaluation Team with amend-
ments (written in italics in the following list). The Evaluation Team thus 
suggests that the following development activities be implemented in 
the future evaluations of degree programmes, in order to enhance the 
evaluation process:

1. Student representatives should participate in the planning and 
implementation of the evaluation process.

2. The degree programme to be evaluated should participate in the 
planning of the evaluation process.

• The Director of the School and the Head of Programme should
 be involved in the planning of the evaluation. 
• The targets of evaluation are developed through cooperational
 planning to cover the European quality criteria on education, the
 strategies of Jyväskylä Polytechnic, and the themes central for the
 development of the degree programme.

3. The evaluation visit is to be carefully prepared for.

• During the evaluation visit, the questions should focus on a few
 themes arising from the self-evaluation report.
• One should also be prepared for new themes and surprises during
 the visit.
• A clear division of work and responsibilities during the visit should
 be agreed on in advance.

4. Enough time should be planned for the implementation of the 
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evaluation visit

• The Evaluation Team proposes 6 hours to be reserved for the
 visit.
• The whole process requires realistic scheduling.
• The beginning of the academic year is to be considered.

5. Organizing the compiling of the evaluation report

• Before the meeting following the evaluation visit, the members of
 the Evaluation Team should be provided the draft of the report.

6. Resourcing

• An operational secretary, with the necessary time resources, is to
 be nominated for the Evaluation Team.
• The necessary time resources are to be reserved for the members
 of the Evaluation Team to fully participate in the evaluation process.
 The Evaluation Team estimates the necessary time resource to be
 about 5 working days.

7. The composition of the Evaluation Team

• A clear plan is to be created for the future on how evaluation teams
 will be gathered.

8. A continuation plan for the cross-evaluation of degree programmes

• A clear plan is to be provided for each educational unit on the 
 frequency and sequence of the evaluation of degree programmes
 in the future.
• In the fi rst stage, the aim is for the units to systematically adopt
 the evaluation process so that all the Directors of School and Heads
 of Programme participate in the implementation of at least one
 entire evaluation process. 
• In addition, the Evaluation Team suggests that a resource of about
 50 evaluators, consisting of the representatives of all units, will later
 be trained for the Polytechnic to carry out annual degree pro-
 gramme evaluations. A suffi ciently large group of evaluators will
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 ensure that the work load of the members of the Evaluation Team
 will not be too heavy and that, on the other hand, the observa-
 tions and development ideas generated by the evaluation visits will
 be effi ciently distributed to distinct units.
• The Evaluation Team considers it important that the future Evalu-
 ation Teams will also include at least one member who has knowl-
 edge of the strategies and focus areas of development of the whole 
 Polytechnic. This will guarantee that the process includes the most
 comprehensive outlook on evaluation.

9. Systematic support for improvement procedures 

• Based on the feedback and development proposals, each degree
 programme will devise a development plan. 

10. Follow-up and evaluation of improvement procedures

• The Strategic Group of the Polytechnic processes the development 
 proposals and development plans yearly. The implementation of the
 development procedures is also monitored at the Polytechnic level

The Evaluation Team proposes for consideration the creation of a sys-
tem to collect and process feedback on support services and to produce 
development proposals.

Appendix 2. Indicators describing the operations of the Degree Programme.
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Appendix 1. Literature.

The publications used by the Evaluation Team to support the discussions included the following:

Huttula, T. (toim.) 2002. Ammattikorkeakoulutuksen laatuyksiköt 2002 – 2003. Helsinki: Edita. 
Korkeakoulujen arviointineuvosto. KKA:n julkaisuja 12:2002.

Luopajärvi, T., Hauta-Aho, H., Karttunen, P., Markkula, M., Mutka, U. & Seppälä, H. 2004. Peräme-
renkaaren ammattikorkeakoulu? Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi. Helsinki: 
Edita. Korkeakoulujen arviointineuvosto. KKA:n julkaisuja 8:2004.

Ala-Vähälä, T. 2003. Hollannin peili. Ammattikorkeakoulujen master-tutkinnot ja laadunvarmistus. 
Helsinki: Edita. KKA:n julkaisuja 15:2003.
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Appendix 3. Cross-evaluation of the Degree Programme in Nursing at the School of

School of Health and Social Care – Degree Programme in Nursing
(The data was collected from the 2003 AMKOTA database and 2004 applicant statistics)

JyPoly
DPN

JyPoly 
total 

DPN, 
all polyt.

JyPoly SOTE 
total 

SOTE
all polytechnics

Number of students   

* young 42 5289 355 948 22043

* adults - - - - -

* specialization studies - - - - -

* open polytechnic - 258 - 55 3065

Applicants, young, total (*2004) 88 6501 828 1726 26962

Transferred from other polytechnics 1 126 - 18 197

Degree of admission, young (*27.8.2004) 106% 104.2 104.9 105.3

Average study time in years 4.2 4.1 3.9 3.8 3.7

Drop-out percentage 11.9 6.8 9.6 5.3 6.1

Students exceeding max. study time 0 90 - 4 190

Bachelor’s theses in projects 9 (16) 674 (781) - 129 (179) 2907(4409)

Employed on graduation

International mobility among students

* outgoing (total of long+short) 16

* incoming (total of long+short) 12

Credits earned from online courses 10 5138 758 12075

External studies, number of students 2 320 48

* another polytechnic, FCr 260 78

* university, FCr 281 13

* other institute, FCr 206 25

* institute abroad, FCr 17 2271 49

* Practical training abroad, FCr 124 270 30

Number of teaching staff 296.1 75 1689.8

* full-time % 93.1 95.1 95.1

* part-time % 2.9 1 1

* purchase services % 1.6 1 1

* lecturers % 2.4 2.1 2

Number of full-time staff 275.7 70.8 1607.5

Pedagogic education % 91.3 97.2 93.9

Doctor’s degree % 5.8 7.1 5.2

Licentiate’s degree % 11.2 12.7 8.4

Master’s degree % 72.1 76 75.5

Bachelor’s degree % 3.3 4.2 2.1

Other % 7.6 0 9.4

International mobility among staff

* outgoing (total of long+short)

* incoming (total of long+short)

Student / full-time teacher 22.4 14.6 16.5



JYPOLY90

Appendixes

Health and Social Care.

We kindly request that the Degree Programme carry out the following procedures for Jyväskylä 
Polytechnic’s degree programme cross-evaluation and follow-up process, connected with the BSC:

1. Self-evaluation of the Degree Programme
Before the evaluation visit by the Evaluation Team, the Degree Programme is to carry out a self-
evaluation based on the given themes and self-evaluation questions (Appendix 1) and to draw up a 
self-evaluation report on the results (max. 10 pages A4, including appendices,).
The self-evaluation is to be conducted in two stages:

Stage 1:
a) Teachers and the non-teaching staff (e.g. project staff) are to provide their own answers to the 
self-evaluation questions.
b) Students are also to provide their own answers to the self-evaluation questions, as far as they can 
be answered from a student perspective.

The data collection method can be independently chosen by the unit, but a recommendable, 
easy way is to gather together a group of teachers and provide the staff’s answers through team 
work. Similarly, a group formed by students of different years can provide the students’ answers. It 
is recommended that the group of students also include international students. A summary of the 
answers from both the groups is to be written and attached to the self-evaluation report.

Stage 2:
The Degree Programme is to compile the self-evaluation report based on the answers of staff and 
students (Note! extent) and submit it with its appendices to the Evaluation Team. 
The self-evaluation report of the DPN with its appendices is to be submitted to the Evaluation Team 
in preparation for the evaluation visit by Wednesday 8 September 2004 at 2 p.m., at the latest.
The report is to be electronically submitted to Ms. Johanna Heikkilä by the above time limit. 

2. Comments on the indicators describing the Degree Programme’s operations 
Attached to these guidelines, there is a collection of indicators describing the operations of the 
Degree Programme (Appendix 2). The evaluated Degree Programme will submit to the Evaluation 
Team an analysis (max. 2 pages A4) of the phenomena behind indicators and the actions taken 
based on the indicators. The analysis is to be made by the staff under the direction of the Head of 
Programme. The analysis is to be submitted together with the self-evaluation report by Wednesday 
8 September 2004 at 2 p.m.

3. Arrangement of the evaluation visit
The evaluation visit shall take place on Wednesday 15 September 2004 from 9 a.m. to 3 p.m.
The Degree Programme is to provide the necessary premises for the Evaluation Team and to take 
care that the members of the interviewed groups are present at the time agreed. Please fi nd attached 
the programme of the evaluation visit (Appendix). 

4. Organization of the feedback meeting
The internal cross-evaluation process of degree programmes also includes a feedback session with 
the evaluated degree programme, in which the Evaluation Team reports the results of the evaluation 
and presents its development proposals. The session also includes a meta-analysis of the evaluation 
process. The degree programme arranges the time and location of the feedback meeting. The feedback 
meeting of the DPN shall take place on Tuesday 19 October 2004 from 2 to 4 p.m.

Programme for the Evaluation Visit on 15 September 2004

The groups are interviewed separately according to the following schedule:
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Time Group  interviewed Present

9.00 – 10.00 Management of the Degree 
Programme

Director of Unit
Head of Programme
(+ 2–3 others)

10.15 – 11.15  
  

Staff Teachers + Other staff
(total about 5 people))

Break    

12.00 – 13.00 Students About 5 students
from various years
(incl. international students!)

Break

14.00 – 15.00 Instant feedback from the 
Evaluation Team on the evalua-
tion, the assessment of the 
evaluation process

All participants in the 
evaluation process
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Appendix 4. Preparation of the Evaluation Team for the Evaluation Visit.

How to prepare for the preparatory meeting of the evaluation visit?

First read through the entire self-evaluation to acquire an overall picture of the activities of the 
evaluated degree programme and their logic. Do not seize on details. Everything described in the 
self-evaluation is true. If you notice inconsistencies, present them as development challenges or 
topics for the evaluation visit. 

Read the self-evaluation report side by side with the themes of evaluation and the specifying questi-
ons. Write down the strengths and development challenges for each evaluation question, as well as 
specifying questions for the evaluation visit. Try to fi nd 3–6 strengths and development challenges 
on each evaluated item. 

How to identify strengths and development challenges?

What is a strength?

• The actions taken in the degree programme to manage the issues related to the evaluation themes 
 and questions. 
• What is particularly good in the operations model of the degree programme? 
• The corner stone for the success of the degree programme, distinguishing it from others. 
• The factor enhancing/advancing the achievement of goals. 
• The factor creating competitive capacity and advantage.

What is a development challenge?

• Actions that have not been taken to manage the issues raised by the evaluation criteria. 
• An opportunity for development discovered in the strengths. 
• A factor which prevents and slows down the utilization of strengths. 
• An issue which may promote success, results, and competitive edge. 
• A lack in the activities and their development.

The recording of observations

• Write down the strengths and development challenges against the subject areas under 
 evaluation.
• Write down what you would like to verify or clarify during the evaluation visit.
• Formulate complete sentences.
• Use the terminology of the degree programme under evaluation.
• Make references to the positive features within the activities of the degree programme (strengths)
 and areas in which the activities could be developed (development challenges) according to each
 evaluation question.
• Do not provide criticism that is not based on the evaluation questions or the self-evaluation by
 the degree programme.
• Focus on concrete observations, based on which the degree programme could develop its activities.
• Make sure that your comments are not contradictory to each other. 
• Pay attention also to the connections between various evaluation questions and their signifi cance
 for the activities of the degree programme being evaluated.
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