
robiologian laboratoriossa. Kl. kemian ja hema-
tologian erikoistutkimukset, veripankkitoiminta
Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot, käy-
tännön harjoittelu I ja käytännön harjoittelu II
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 464 t, sisältää oppimis-
päiväkirjan kirjoittamisen.Oppimisen ohjaus 
12t, arviointi ja palaute 4t
Arviointiperusteet: Harjoittelujakosn suorit-
taminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty- hylätty

OPINNÄYTETYÖ

TB5001 Opinnäytetyö I, 3 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyö-
prosessin ja raportoinnin periaatteetOpiskelija 
osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta,  teh-
dä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai 
kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriit-
tisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tul-
kita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä 
tuloksesta, kirjallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon ja 
taidon soveltaminen opinnäytetyössä. Opin-
näytetyön/kehitystehtävän prosessin hallinta.
Ammatillisen viestinnän hallinta. Hyväksytysti 
toteutettu ideaseminaari.
Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetel-
mät TB2017, Tilastotiede TB2018
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 6 t, seminaarit 20 t, itsenäinen tiedon-
hankinta 40 t, oppimisen ohjaus 4 t, arviointi 
ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Hyväksytysti toteutettu 
ideseminaari
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

TB5002 Opinnäytetyö II, 9 op

Osaamisalueet: Oppimistaidot, eeetinen 
osaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyö-
prosessin ja raportoinnin periaatteetOpiskelija 

osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta, teh-
dä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai 
kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriit-
tisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tul-
kita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä 
tuloksesta, kirjallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon so-
veltaminen opinnäytetyössä. Opinnäytetyön/
kehitystehtävän prosessin hallinta.Ammatilli-
sen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutet-
tu suunnitteluseminaari.
Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetel-
mät TB2017, Tilastotiede TB2018, Opinnäyte-
työ I TB5001
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Se-
minaarit 24 t, Itsenäinen tiedonhankinta 200 t, 
Oppimisen ohjaus 6 t, Arviointi ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Vaatimusten mukaisesti 
toteutettu suunnitteluseminaari
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

TB5003 Opinnäytetyö III, 3 op

Osaamisalueet: Eeetinen osaaminen, työyh-
teisöosaaminen, kehittämisosaaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyö-
prosessin ja raportoinnin periaatteet. Opiskelija 
osaa: valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta, teh-
dä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai 
kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriit-
tisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tul-
kita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä 
tuloksesta, kirjallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Ammatillisen tiedon so-
veltaminen opinnäytetyössä. Opinnäytetyön/
kehitystehtävän prosessin hallinta.Ammatilli-
sen viestinnän hallinta. Hyväksytysti toteutet-
tu tutkimusseminaari ja viimeistelty työ
Edeltävät opinnot: Tutkimustyön menetelmät 
TB 2017, Tilastotiede TB2018, Opinnäytetyö I 
TB5001 ja II TB5002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
ennot 4 t, seminaarit 24 t,itsenäinen tiedonhan-
kinta 36 t, ohjaus 6 t, arviointi ja palaute 10 t
Arviointiperusteet: Vaatimusten mukaan to-
teutettu opinnäytetyöprosessi
Arviointiasteikko: T1 - K5
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Suoritettava tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, fysioterapeutti (AMK) 210 op.

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysiotera-
peutti hallitsee fysioterapiatieteen keskeisen 
tietoperustan, kykenee itsenäisesti tuottamaan 
fysioterapiapalveluja ja toimimaan fysiotera-
pian osaajana moniammatillisissa tiimeissä, 
erityisesti kuntoutustiimeissä. Fysioterapia on 
osa kuntoutusta, jonka tavoitteena on ihmisen 
työ- ja toimintakyvyn, erityisesti liikkumisky-
vyn edistäminen ja ylläpitäminen. Ammatti-
toiminnassaan hän noudattaa hyväksyttyjä ja 
tieteellisesti perusteltuja menettelytapoja ja 
toimintaperiaatteita. Hän pystyy hyödyntä-
mään sekä tuottamaan toimintaa kehittävää 
tutkimustietoa. Kuntoutuksen jatkuvasti muut-
tuva ja kehittyvä palvelu- ja toimintakulttuu-
ri edellyttää fysioterapeutilta työmenetelmien 
jatkuvaa kehittämistä, laadunhallinnan mene-
telmien ja yrittäjyyden sisäistämistä. Fysiote-
rapeutti työskentelee joko toisen palveluksessa 
tai yrittäjänä mm. sairaaloissa, terveyskeskuk-
sissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutus-
laitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, 
kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjes-
töissä, vanhain- ja päiväkodeissa sekä koulu- 
ja liikuntatoimessa. Fysioterapeutti vaikuttaa 
yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalve-
lujen tuottamiseen ja kehittämiseen sekä pal-
velujen laatuun huomioiden palvelujen käyt-
täjien muuttuvat tarpeet ja alan kansalliset ja 
kansainväliset kehittämishaasteet. Terveys-
alan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät 
ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja asetus 
352/2003, laki ja asetus terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä L 559/1994 ja A 564/1994, 
sekä EU direktiivi 89/595/ETY, ekä terveysalan 
ammattien valtakunnallinen fysioterapeutin 
osaamiskuvaus.

Opintojen rakenne ja toteutustapa

Opintojen rakenne
Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, josta 
on perusopintoja 30 op, ammattiopintoja 76 op 
(31 op harjoittelua*), vapaasti valittavia opin-
toja 12 op, opinnäytetyö 15 op sekä harjoitte-
lua 77 op, josta 47 op suoritetaan työelämässä 
ja 31 op* toteutetaan kiinteästi ammattiopin-
toihin liitettynä.Opinnot rakentuvat vuosita-

son teemoihin, joiden yhteydessä on kuvattu 
opiskelijoiden osaamistavoitteet vuositeemaan 
liittyen. Vuositason teemat ja niitä vastaavat 
osaamistasot ovat: Liikkumis- ja toimintakyvyn 
havainnoija asiakkaan toimintaympäristössä / 
Ymmärrän liikkumis- ja toimintakyvyn muutok-
siin vaikuttavia tekijöitä, Asiakkaan liikumis- ja 
toimintakyvyn tutkija ja analysoija eri ympä-
ristöissä / Tunnen ja osaan käyttää fysioterapi-
aan liittyviä tutkimus- ja nalysointimenetelmiä 
sekä tehdä tämän pohjalta esityksiä asiakkaan 
päätöksenteon tueksi, Fysioterapia-asiakkaan 
prosessin tukija ja ohjaaja / Tunnen erilaisia 
terapiamenetelmiä ja osaan käyttää niitä asi-
akkaan tavoitteiden saavuttamisen tukena, 
Fysioterapian soveltaja / Osaan soveltaa näyt-
töön perustuvaa toimintatapaa fysioterapian 
kehittämisessä eri työ- ja toimintaympäristöis-
sä. Termillä ”ymmärrän” kuvataan teoreettisen 
tiedon osuutta ja ”osaan” termillä käytännön 
taitoja. Vuositeemat toteutetaan modulimaisi-
na ja osittain oppiainejakoisina opintojaksoina, 
joiden minimilaajuus on 3 op ja ne toteutetaan 
yhtä lukukautta vastaavana ajanjaksona. Har-
joittelua toteutetaan ammattiopintoihin liitty-
en sekä teoriaopintojen yhteydessä että eril-
lisenä käytännönharjoitteluna työelämässä. 
Käytännönharjoittelu on integroitu vuositason 
teemoihin seuraavasti: Orientoiva harjoittelu, 
fysioterapeuttista tutkimista tukeva harjoitte-
lu, fysioterapeuttista tutkimista ja päättelyä 
tukeva harjoittelu , fysioterapiamenetelmien 
valintaa ja käyttöä tukeva harjoittelu , asiakas-
lähtöisen fysioterapiaprosessin hallinta tukeva 
harjoittelu , fysioterapian soveltamisen ja ke-
hittämisen valmiuksia tukeva harjoittelu.

Oppimisprosessin yleiskuvaus
Oppijan toimintaa ohjaa vuositeeman osaa-
mistavoitekuvaus ja oman oppimispolun ra-
kentaminen sen mukaisesti. Koulutuksen läh-
tökohtana ovat opiskelijan tietoisuus omasta 
oppimistyylistään sekä henkilökohtaisen kehit-
tymissuunnitelman (HEKS) rakentaminen kou-
lutusohjelman tarjoamissa puitteissa Tukena 
ovat itsearviointi sekä muut opiskeluaikaiset 
palautejärjestelmät sekä tutorointi. Yhteistoi-
minnallisen oppimisen kautta oppilaat oppivat 
toisiltaan joutuessaan kommunikoimaan kes-
kenään. Sosiaalinen vuorovaikutus pakottaa 
ihmisen pukemaan ajatuksensa sanoiksi ja pe-
rustelemaan väitteitänsä. Fysioterapiakoulu-
tuksen pedagogisen lähtökohdan taustalta löy-
tyy sosio-konstruktivistinen oppimisnäkemys. 
Opettajan rooli on ohjaava ja valmentava, jos-
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sa painottuu opiskelijan ja opettajien dialogi-
nen vuorovaikutus. Ammatillisen kasvun polku 
muodostuu osaamisjuonteittain. Fysioterapian 
ammattiin kasvun juonne muodostuu neljästä 
osiosta: fysioterapian ammatillisen osaamisen 
edellytykset, fysioterapeuttinen tutkiminen ja 
päättely, fysioterapiamenetelmät ja fysiotera-
pian soveltaminen. Yleiset työelämävalmiudet 
juonne kattaa tiedonhankinnan ja käsittelyn 
taidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kan-
sainvälisen toiminnan taidot, luovuus ja inno-
vatiivisuus sekä ihmisten ja toiminnan johtami-
nen. Ammatillista kehittymistä tukeva juonne 
pohjaa oman oppimaan oppimisen valmiuksien 
ja itseohjautuvuuden kehittymiseen. Lisäksi 
opiskelijoiden kyky arvioida omaa toimintaa 
ja osaamista kehittyy opiskelun aikana opet-
tajan / ohjaajan arvioinnin ja palautteen avul-
la. Opiskelijaohjaus korostuu koko koulutuksen 
ajan oppimisprosessin tukijana. Opiskelijaoh-
jausta toteuttavat ryhmävastaava (1 krt/kk), 
tutoropettaja (1krt/lk) ja opintojaksojen opet-
tajat opintojakson yhteydessä sekä vastaanot-
toaikoina.

Opiskelijaohjaus ja arviointi
OHJAUS 
Koulutusohjelmassa sama henkilö toimii koko 
opiskeluajan sekä tutorina että ryhmävasta-
vana. Henkilökohtainen tutorointi ja HEKSin 
teko toteutetaan 9-10/2008 Ryhmäohjaukset 
toteutetaan ryhmävastaavan kanssa kerran 
kuussa sisältyen opintoihin. Opintojaksotasolla 
toteutuu itsearviointi ja palautteen saanti op-
pimisesta; ohjaus toteutuu ryhmässä. Opetta-
ja vastaa toteutuksesta. Lukuvuoden yhteinen 
arviointi- ja ohjauskeskustelu tapahtuu saatu-
jen palautteiden pohjalta. Palautetilanteessa 
ovat ryhmävastaava/tutor ja koulutusohjelma-
johtaja. Lukuvuoden yhteinen arviointikeskus-
telu saatujen palautteiden pohjalta toteutuu 
2-3/2009, 2-3/2010, 2-3/2011 ja arviointi- ja 
ohjauskeskustelu ja opintorekisterin tarkis-
tus 10-11/2011 Oppimisen ohjaus toteutuu 
osaamista edistävän harjoittelun yhteydessä 
oppimispäiväkirjan, ohjauskeskustelujen ja 
palautekeskustelujen kautta yhdessä harjoit-
telupaikan ohjaajien kanssa. 
ARVIOINTI
Arviointia toteutetaan usealla tavalla; kirjallisi-
na kokeina, oppimistehtävinä, työselostuksina 
ja menetelmäopintojen näyttöinä/havainnoin-
tina, sekä näiden yhdistelminä. Arviointi voi 
olla hyväksytty/hylätty tai numeerinen arvioin-
ti T1-K5. Pääsääntöisesti siten, että ammat-
tiopinnot ja laajemmat opintojaksot ovat nu-
meerisesti arvoituja. Kaikkiin opintojaksoihin 
kuuluu palautekeskustelu arvioinnin jälkeen. 

Ammattiaineopintojen työselostuksissa oppija 
arvioi omaa osaamistaan ja sen syventymistä. 
Työselostusten palauttamisen yhteydessä oh-
jaaja reflektoi oppijan itse-arviointia. Työselos-
tuksissa sekä oppimispäiväkirjassa painottuvat 
kunkin vuoden osaamisteema: liikkumis- ja 
toimintakyvyn havainnoija asiakkaan toimin-
taympäristössä, asiakkaan liikkumis- ja toi-
mintakyvyn tutkija ja analysoija eri ympäris-
töissä, fysioterapia-asiakkaan prosessin tukija 
ja ohjaaja, fysioterapian soveltaja.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely
Opiskelijapalaute kerätään opintojaksopalaut-
teiden kautta opintojaksoittain sekä OPALA-pa-
lautejärjestelmän kautta jokaisena lukuvuote-
na. OPALA-palautteet ja lukuvuoden palautteet 
käsitellään yhdessä opiskelijaryhmien kanssa 
ja kirjataan palautteen pohjalta kehittämiseh-
dotukset, joiden toteutuksesta päätetään kou-
lutusohjelman kokouksissa. 1. VUOSI OPALA, 
tulokysely (01-02/2009) OPALA tulokyselyn 
palautteesta käsittely ryhmässä ja kehittämis-
toiminnoista päättäminen ryhmävastaavan ja 
koulutusohjelmajohtajan kanssa 02-03/2009.  
Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden 
toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kans-
sa 2. VUOSI  OPALA, yleiskysely (01-02/2010)  
OPALA yleiskyselyn palautteesta käsittely ryh-
mässä ja kehittämistoiminnoista päättäminen 
ryhmävastaavan ja koulutusoh-jelmajohtajan 
kanssa 02-03/2010. Ryhmän palautekeskus-
telu koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä 
kaikkien opettajien kanssa. Käytännön harjoit-
telun palaute 3. VUOSI OPALA, tavoiteprofiili 
(01-02/2011) OPALA tulokyselyn palautteesta 
käsittely ryhmässä ja kehittämistoiminnoista 
päättäminen ryhmävastaavan ja koulutusoh-
jelmajohtajan kanssa 02-03/2011. Ryhmän 
palautekeskustelu koko lukuvuoden toiminnas-
ta yhdessä kaikkien opettajien kanssa. Käy-
tännön harjoittelun palaute 4. VUOSI OPALA, 
lähtökysely 10-11/2011. Ryhmän palautekes-
kustelu koko opiskelujen aikaisesta toiminnas-
ta yhdessä kaikkien opettajien kanssa Jokai-
nen opettaja kerää palautteen opintojaksonsa 
lopussa, jossa oppija arvioi omaa osaamistaan 
ja opetuksen toteutusta. Opintojakson opetta-
ja tekee palautteesta yhteenvedon ja käsitte-
lee sen opiskelijaryhmän kanssa. Lukuvuoden 
lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu 
saatujen palautteiden pohjalta.

Suuntautumisvaihtoehdot / 
valinnaiset opinnot

Fysioterapian koulutusohjelmassa ei ole suun-
tautumisvaihtoehtoja
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
PERUSOPINNOT        27     3  
MINÄ OPISKELIJANA     TF03    
Opiskelu ja viestintätaidot     TF1001 6   
Fysioterapian historia, filosofia ja tulevaisuus  TF1002 3   
Sosiaali -, terveys - ja kuntoutusalan toimintaympäristö TF1003 4   
ASIAKAS YMPÄRISTÖSSÄÄN    TF04    
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia   TF1005 3   
Asiakas muuttuvassa yhteiskunnassa ja ympäristössä TF1006 8   
Social Contacts in Health Care    TF2011 3   
YRITTÄJYYDEN PERUSTEET    TF05    
Yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö  TF1004          3  
AMMATTIOPINNOT        29     27     11      9
MINÄ HAVAINNOIJANA JA OHJAAJANA  TF06    
Ihmisen motorinen ja psyykkinen kehitys, 
vuorovaikutuksen perusteet     TF2001 7   
Liikunnan didaktiikka      TF2002 3   
Kasvatustieteen ja oppimispsykologian perusteet  TF2003 3   
Anatomia ja fysiologia     TF2004 3   
MINÄ ASIAKKAAN HENGITYS- JA VEREN-
KIERTOELIMISTÖN TUKIJANA JA OHJAAJANA TF07    
Lääketieteelliset aineet I     TF2005 3   
Ensiapu ja liikunta      TF2006 3   
Hengitys- ja verenkiertoelimistön 
toimintakyvyn tutkiminen ja terapia   TF2007 4   
Terveyden edistäminen     TF2008 3   
MINÄ LIIKKUMIS- JA TOIMINTAKYVYN 
TUTKIJANA JA ANALYSOIJANA    TF08    
Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I TF2009          3  
Lääketieteelliset aineet II     TF2010          8  
Sociala kontakter inom hälsovård    TF1011          3  
FYSIOTERAPIAN TIETEELLISET PERUSTEET  TF09    
Tutkimusmenetelmäopinnot ja tilastotiede   TF20141          7  
Fysioterapiatiede      TF2015         3
English for Physioterapists     TF2017          3  
FYSIOTERAPIAMENETELMÄT    TF10    
Fysikaalinen terapia      TF2016          3  
Neuroterapiat       TF2018         5 
Svenska för Fysioterapi     TF2013         3 
MINÄ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN FYSIOTERAPIAN 
OSAAJANA JA SOVELTAJANA    TF11    
Johtaminen ja toiminnan kehittäminen 
terveys- ja kuntoutusalalla     TF2019         6
Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi IV TF2012         3 
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT     
Valinnaiset opinnot     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT              6       3
HARJOITTELU        3       28     36     10
OPPIMISTA TUKEVA HARJOITTELU   TF12    
Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi II  TF4002          3  
Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi III  TF4003          4  
Terveysliikunta ja ergonomia    TF4004          9  
Terapeuttinen harjoittelu     TF4005          6  
Manuaalinen terapia      TF4006         6 
Erityisliikunta       TF4007         3 
Orientoiva harjoittelu      TF4008 3   
Fysioterapeuttista tutkimista kehittävä harjoittelu  TF4009          6
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        Tunnus 1. v.  2. v.  3. v.  4. v.
Fysioterapeuttista tutkimista ja päättelyä kehittävä harjoittelu TF4010          6 
Fysioterapiamenetelmien valintaa 
ja käyttöä kehittävä harjoittelu    TF4011          9
Asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin hallintaa kehittävä harjoittelu TF4012          12
Fysioterapian soveltamisen ja 
kehittämisen valmiuksia kehittävä harjoittelu  TF4013 10
OPINNÄYTETYÖ        12     3
OPINNÄYTETYÖ      TF5    
Opinnäytetyö I      TF5001          3 
Opinnäytetyö II      TF5002          9 
Opinnäytetyö III      TF5003         3
          62     58      65     25

PERUSOPINNOT

TF1001 Opiskelu ja viestintätaidot, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, vies-
tintätaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, it-
seohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
amk:n osana yhteiskunnan koulutusrakennet-
ta; fysioterapian koulutusohjelman ja kansain-
välisen toiminnan osana; amk:n kokonaisuutta 
toimintaa ohjaavat normit ja oman oikeustur-
vansa ja velvoitteet opiskelijana; itsearvioinnin 
kautta oman oppimisstrategiansa; korkeakou-
lutasoisen kirjallisen ja suullisen viestinnän 
merkityksen osana ammattitoimintaa; tieto-
tekniikan perusteet; tiedonhankinnan merki-
tyksen osana opiskelua ja opintojen suunnit-
telua
Keskeinen sisältö: mitä ammattikorkeakou-
luopiskelu edellyttää opiskelijalta (sisältää kv-
asiat); miten ammattikorkeakoulussa opiskel-
laan; mitkä normit säätelevät opiskelua; mikä 
on opiskelijan oikeusturva (1 op); mitä on kor-
keakoulutasoinen suullinen- kirjallinen viestintä 
(1op); miten opitaan itsenäisesti käyttämään 
tietokonetta; miten hallitaan työkaluohjelmien 
peruskäyttö ja soveltamisalueet; miten varmis-
tetaan tiedonhankinnan menetelmät PKAMK:
ssa (4op)
Edeltävät opinnot: Ei ole
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaksiopetus ja harjotukset (atk) 31 t, Kon-
taktiopetus, luennot( johdanto 10 t, viestintä 
20 t, A-kortti 25 t, tiedonhankinta 6) yhteensä 
36 t,Seminaari ja ryhmätyöskentely (viestintä) 
8 t,Oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhankin-
ta 36 t,Valmisteltuihin oppimisaineistoihin pe-
rehtyminen 20 t,Oppimisen ohjaus 6 t,Arviointi 
ja palaute 23

Arviointiperusteet: Läsnäolo, tehtävien ja 
tenttien suorittaminen vaatimusten mukaisesti
Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

TF1002 Fysioterapian historia, 
filosofia ja tulevaisuus, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, vies-
tintätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiu-
det
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää his-
torian vaikutukset fysioterapian kehittymiseen 
ja asiakkuuksien muutoksiin. Kansainvälisen 
toiminnan merkityksen fysioterapian kehityk-
seen, tulevaisuuden yhteiskunnallisten muu-
tosten merkityksen fysioterapiatyön kehitty-
miseen. Opiskelija osaa  käyttää hyödykseen 
fysioterapiatyön historiaa kehittäessään uutta 
fysioterapiatoimintaa, käyttää kansainvälises-
ti tuotettua tietoa fysioterapiatyössä ja ke-
hittämisessä, ottaa huomioon tulevaisuuden 
fysioterapiatoimintaa suunnitellessaan yhteis-
kunnan muutoksen vaikutukset fysioterapia-
toimintaan
Keskeinen sisältö: Mitkä yhteiskunnalliset 
muutokset ovat vaikuttaneet fysioterapiatyön 
ja asiakkuuksien muutokseen historian kulu-
essa? Miten kansainvälisyys on vaikuttanut fy-
sioterapian kehitykseen? Miten tulevaisuuden 
yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat fysio-
terapiatyön osaamisvaatimuksiin?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, luennot 24h, virtuaaliopinnot 34h, 
opiskelijan itsenäistä tiedonhankintaa 20h, ar-
viointi ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille (läsnöolo 80 %) ja virtuaaliopinto-
jakson sekäoppimistehtävien suorittaminen.
Arviointiasteikko: T1-K5
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TF1003 Sosiaali -, terveys - ja 
kuntoutusalan toimintaympäristö, 4 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsitte-
lytaidot, sosiaaliset taidot, oppimaan oppimi-
sen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaami-
sen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää
- suomalaisen sosiaali- ja terveys- ja kuntotu-
tuspalveluiden järjestämistavat ja toimijat 
- yhteistyön merkityksen sosiaali- ja terveys-
alan toiminnassa 
- oman ammattialansa aseman monialaisen 
palvelujärjestelmän kokonaisuudessa
Keskeinen sisältö: 
- Millainen on Suomen sosiaali- ja terveyspal-
velujärjestelmä sekä kuntoutusjärjestelmä? 
- Mitä tarkoittaa moniammatillinen yhteistyö 
sosiaali -ja terveysalalla? 
- Minkälaisissa toimintaympäristöissä ja am-
mateissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset 
toimivat?
Opiskelija osaa 
- hakea sosiaali- ja terveysalan palvelujärjes-
telmään liittyvää tietoa 
- ohjata asiakkaita käyttämään sosiaali- ja ter-
veyspalveluita
Edeltävät opinnot: Atk- opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetusta 16h Ohjattu pienryhmätyös-
kentely (sis. ohjauksen)14h Itsenäinen tiedon-
hankinta ja valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 78h.  Yhteensä 108 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille, oppimistehtävien ja tentin suoritta-
minen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä  

TF1005 Toiminnallinen anatomia 
ja fysiologia, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, 
tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset 
taidot
Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoit-
teet: opiskelija tietää pinnallisten anatomisten 
rakenteiden suomen ja latinankieliset nimet ja 
sijainnin yleisesti. Opiskelija tietää nivelliik-
keiden, liikesuuntien, tasojen ja akseleiden si-
jainnin sekä ryhdin ilmenemisen sekä kävelyn 
vaiheiden ammattinimitykset. Opiskelija tietää 
ryhdin muutokset, nivelliikkeiden liikealueet, 
kävelyn vaiheet ja niihin vaikuttavia perusteki-
jöitä.Opiskelija osaa  Opiskelija löytää kehosta 
pinnalliset lihakset ja luut sekä tietää karke-
asti tärkeimpien elinten topografisen sijainnin. 
Opiskelija osaa ottaa kontaktin toiseen henki-

löön ja ohjata häntä edellämainittujen asioiden 
selvittämisessä.  Opiskelija tuntee ryhdin ele-
mentit ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija 
osaa tunnustella (palpoida) kehosta pinnallisia 
rakenteita ja arvioida karkeasti liikealueita.   
Opiskelija osaa käyttää kävelyn, ryhdin ja liik-
keen tutkimisen yksinkertaisia välineitä (ha-
vainnointi, goniometri, video ja valokuvaus). 
Keskeinen sisältö: Millainen on ihminen ylei-
senä anatomisen ja fysiologisena kokonaisuu-
tena? Missä sijaitsevat pinnalliset anatomiset 
maamerkit kehossa? Mitkä ovat ja miten ni-
metään ryhdin osatekijät ja kävelyn perusvai-
heet, nivelliikkeet, liikesuunnat, tasot ja akselit 
sekä? Millaista on anatomian ja fysiologian ter-
mistö ja kieli?   
Edeltävät opinnot: 

TF2004 Anatomia ja fysiologia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus ja harjoitukset 20 hSeminaa-
ri- ja ryhmätyöskentely 10 hOppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 16 hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 24 hArviointi 
ja palaute 10 hYhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoilleKäytännön koe
Arviointiasteikko: T1 - K5 

TF1006 Asiakas muuttuvassa 
yhteiskunnassa ja ympäristössä, 8 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, 
fysioterapiamenetelmät, tiedonhankinnan ja -
käsittelytaidot, sosiaaliset taidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää:
ihmisen sosiaaliset sidokset, sosiaaliturvajär-
jestelmän rakenteen ja merkityksen asiakkaan 
ja palveluntarjoajan näkökulmasta, kuntoutuk-
sen tarkoituksen ja toimintatavat, asiakkaan 
toimintakyvyn tukemisen esteettömyyden nä-
kökulmasta, atk-taitojen merkityksen amma-
tissaanOpiskelija osaa, soveltaa tietoaan asia-
kaspalvelutilanteissa. Osaa ohjata asiakkaita 
käyttämään sosiaaliturvan tukimuotoja, sovel-
taa kuntoutuslainsäädäntöä asiakaspalvelussa, 
suunnitella ja valita asiakkaan toimintakykyä 
tukevia apuvälineitä, suunnitella asiakkaan toi-
mintakykyä tukevia toimintaympäristöjä, käyt-
tää atk-taitoja kirjallisiin tuotoksiin ja esityksiin
Keskeinen sisältö: Miten asiakkuus on sidok-
sissa yhteiskunnan rakenteisiin, toimintajärjes-
telmiin ja yhteiskunnan muutosdynamiikkaan? 
Miten fysioterapia ammattina on sidoksissa 
yhteiskuntaan? Minkälainen on ihminen sosi-
aalisena olentona? Millainen on kuntoutuksen 
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historia ja filosofia? Mitkä velvoitteita lait aset-
tavat kuntoutustoiminnalle? Miten asiakkaan 
toimintakykyä voidaan tukea apuvälineiden ja 
ympäristösuunnittelun avulla? Miten tietotek-
niikka ja tiedonhankinta tukevat ammatissa 
kehittymistä? Apuvälineiden ja esteettömyy-
den organisaatiot, toimijat ja toiminnan ohja-
us. Toimintakyvyn huomioiminen apuvälineiden 
valinnassa ja säädössä. Mittarit ja tutkimukset. 
Kodin muutostyöt ja ympäristöjen esteettö-
myys. Case-seminaarit.
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 80h. Seminaarityöskentely ja 
osallistuminen seminaariin 20h. Oppimistehtä-
vän itsenäinen tiedonhankinta 111h. Arviointi 
ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Aktiivine osallistuminen 
luennoille, oppimistehtävän suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: Hylätty-hyväksytty.

TF2011 Social Contacts in Health Care, 
3 op 

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsit-
telytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimaan 
oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä 
osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla 
hän selviytyy eri viestintätilanteissa. Opiskelija 
tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestin-
tään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa. Opiskelija osaa käyttää hy-
väkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjel-
mia ja muita resursseja englannin kielen opis-
kelussa. Opiskelija osaa toimia tavallisimmissa 
työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä 
kertoa koulutuksestaan ja tulevasta amma-
tistaan. Opiskelija osaa laatia työpaikkahake-
muksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja 
muita työelämän viestejä asianmukaisella tyy-
lillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleis-
tekstejä apuvälineitä käyttäen.
Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lu-
kutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä 
(s-posti, CV, työpaikkahakemus), suullinen 
viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta 
ammatista kertominen, small talk, puhelin-
viestintä, mielipiteen ilmaisu, tienneuvonta, 
työpaikkahaastattelu), ammattisanastoa
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät. Tarvittaessa kielten kertaavat opinto-
jaksot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 

Kontaktiopetus, luennot 40h, Oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 28hValmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10h, 
Arviointi ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, sanasto hallinta ja oppimistehtävien hy-
väksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty/ hylätty

TF1004 Yritystoiminnan käynnistämi-
nen ja lainsäädäntö, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, luo-
vuus ja innovatiivisuus, ihmisten ja toiminnan 
johtaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, 
itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrit-
täjänä toimimisen lähtökohdat, fysioterapia-
yrittäjyyden erityispiirteet, eri yritysmuotojen 
ominaisuudet. Opiskelija osaa  laatia yrityksen 
perustamiseen liittyviä asiakirjoja, laatia pal-
velujen tuottamiseen liittyviä asiakirjoja, etsiä 
lisätietoa eri viranomaisilta
Keskeinen sisältö: Mitkä ovat fysioterapia-
yrittäjän pätevyysvaatimukset? Miten lainsää-
däntö ohjaa fy-sioterapiayrittäjäksi aikovaa? 
Miten yritys perustetaan? Millaisia yritysmuo-
tovaihtoehtoja on olemassa?
Edeltävät opinnot: TF1003 Sosiaali- ja ter-
veysalan toimintaympäristö, TF1006 Asiakas 
muuttuvassa yhteiskunnassa
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 8h, Valmisteltuihin op-
pimisaineistoihin perehtyminen 70h, arviointi 
ja palaute 2h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja verkkokeskusteluun sekä oppi-
mistehtävän/-tehtävien suorittaminen hyväk-
sytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty

AMMATTIOPINNOT

TF2001 Ihmisen motorinen ja psyyk-
kinen kehitys, vuorovaikutuksen pe-
rusteet, 7 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, so-
siaaliset taidot, viestintätaidot, luovuus ja in-
novatiivisuus, oppimaan oppimisen valmiudet, 
itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
psyykkisen ja motorisen kehityksen ihmisen 
eri elämänvaiheiden aikana. Toimintakyvyn 
muutosten vaikutukset liikkumiseen. Ohjauk-
sen merkityksen toimintakyvyn tukemisessa 
vuorovaikutuksen merkityksen ohjaustilanteis-
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sa. Opiskelija osaa  havainnoida ja analysoida 
ihmisen psyykkistä ja motorista kehitystä sekä 
liikkumista. Käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä 
toimintakyvyn tukemiseksi ohjata sosiaali- ja 
terveyden-huollon henkilöstöä potilaan siirto-
harjoituksissa  kohdata asiakkaan terveyden-
huollon ja kuntoutuksen ympäristössä
Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen psyyk-
kinen ja motorinen kehitys eri elämänvaiheiden 
aikana? Mitkä tekijät vaikuttavat toimintakyvyn 
muutokseen ikääntyessä? Miten liikkumisen 
kehitystä ja liikkumista voidaan tukea ohjauk-
sen avulla? Miten asiantuntija kohtaa asiakaan 
ohjaustilanteessa sekä tekee yhteistyötä asi-
akkaan kanssa?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus harjoitukset 40h, kontakti-
opetus luennot 60h, oppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 23h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 40h, oppimisen 
ohjaus 20h, arviointi ja palute 4h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille (80 % läsnäolo), oppimistehtävien 
suorittaminen hyväksytysti ja käytännön koe.
Arviointiasteikko: T1-K5 

TF2002 Liikunnan didaktiikka, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, tie-
donhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset 
taidot, viestintätaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
turvallisen ja terveellisen liikunnanohjauksen 
suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perus-
teet. Opiskelija osaa suunnitella tavoitteellisen 
ryhmätilanteen sekä toteuttaa sen ja arvioida 
tavoitteiden saavuttamista, toimia ryhmänoh-
jaajana ja arvioida omaa toimintaansa, käyt-
tää välineitä ja musiikkia liikkumisen tukena
Keskeinen sisältö:  Mitä on ryhmäliikuntatuoki-
on ohjaaminen fysioterapian toimialueella. Mitä 
ominaisuuksia ja osaamista vaaditaan ryhmä-
liikunnanoh-jaajalta
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kon-
taktiopetus, harjoitukset 16h, kontaktiopetus, 
luennot 14h, käytännön harjoittelu 6h, oppi-
mistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 10h, 
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 18h, oppimisen ohjaus 4h ja arviointi ja 
palaute 2h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja käytännön kokeen suorittaminen 
hyväksytysti.
Arviointiasteikko: T1 - K5.

TF2003 Kasvatustieteen ja 
oppimispsykologian perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, viestintätaidot, oppimaan oppimisen val-
miudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arvi-
ointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
kasvatustieteen peruskäsitteet ja niiden yh-
teydet kuntoutukseen, motivoinnin merkityk-
sen asiak-kaan ohjauksessa. Opiskelija osaa  
soveltaa kasvatustieteen teoriaa käytäntöön 
kriittisesti reflektoiden
Keskeinen sisältö: Millaisia oppimisnäkemyk-
siä suositaan ohjauksessa? Miten huomioin 
asiakkaan kokonaisuutena ohjaustilanteessa? 
Miten motivoin ja sitoutan asiakaan kuntou-
tusprosessiin?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 10h, seminaari-/
ryhmätyöskentely, osallistuminen 26h, op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
20h,valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 20h ja arviointi ja palaute 4
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty 

TF2004 Anatomia ja fysiologia, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, vies-
tintätaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, it-
seohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoit-
teet. Opiskelija ymmärtää kudosjärjestelmien 
normaalin rakenteen ja toiminnan ja sijainnin 
kehossa.Taidolliset ja toiminnalliset osaamis-
tavoitteet Opiskelija osaa yhdistää normaalin 
kudosjärjestelmien toiminnan yleiseen liikku-
mis- ja toimintakykyyn. 
Keskeinen sisältö: Millainen on ihmi-
sen anatomisen ja fysiologisen kokonaisuu-
den toiminta?Millainen on tuki- ja liikunta-
elimistön rakenne ja toiminta?Millainen on 
sydän ja verenkiertoelimistön rakenne ja 
toiminta?Millainen on elimistön lämmönsääte
lyjärjestelmä?Millainen on hermoston raken-
ne ja toiminta?Millainen on hengityselimistön 
toiminta?Millainen on elimistön umpieritysjär-
jestelmän toiminta?Ruuansulatus-, virtsaneri-
tys- ja lisääntymistoiminnot?Millaista on ana-
tomian ja fysiologian termistö ja kieli?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 10hValmisteltuihin op-
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pimisaineistoihin tutustuminen 46 hArviointi ja 
palaute 24 hYhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille.Kirjallinen kuulustelun suorittaminen 
hyväksytysti.
Arviointiasteikko: T1 - K5 

TF2005 Lääketieteelliset aineet I, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää lii-
kunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, 
hoidossa ja kuntoutuksessa. Opiskelija tietää 
vanhenemisen vaikutukset toimintakykyyn ja 
terveyteen hengitys- ja verenkiertoelimistön 
sairauksien, nivel- ja reumasairauksien, sisä-
eritysjärjestelmän ja aineenvaihdunnan sai-
rauksien oireet, taudinkuvat, hoito- ja kun-
toutusperiaatteet. Opiskelija osaa perustella 
terveysneuvonnassa asiakkaalleen liikunnan 
vaikutukset terveyteen ja sairauksien hoitoon
Keskeinen sisältö: Mitkä ovat liikunnan ja 
liikkumattomuuden vaikutus sairauksien syn-
tyyn ja hoitoon? Mitä on vanheneminen toi-
mintakyvyn, terveyden/sairauden ja liikunnan 
näkökulmasta? Mitkä ovat hengitys- ja veren-
kiertoelimistön sairauksien, nivel- ja reuma-
sairauksien, sisä-eritysjärjestelmän ja aineen-
vaihdunnan sairauksien oireet, taudinkuvat, 
hoito- ja kuntoutusperiaatteet?
Edeltävät opinnot: TF2004 Anatomia ja fy-
siologia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 6h, valmisteltuihin op-
pimisaineistoihin perehtyminen 38h ja arviointi 
ja palaute 36h.
Arviointiperusteet: Kirjallisten kuulustelujen 
suorittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty

TF2006 Ensiapu ja liikunta, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, sosiaaliset taidot, luovuus ja innovatiivi-
suus, oppimaan oppimisen valmiudet, itseoh-
jautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää pe-
rustiedot, jonka pohjalta toimitaan hätätilan-
teessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnetto-
muustilanteissa, elämys-/liikuntapedagogiikan 
perusteet, liikunnan merkityksen lapsuudessa 
ja ikääntyessä. Opiskelija osaa auttaa hätä-
tilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja on-
nettomuustilanteissa toimia ja kantaa vastuun 
osana tiimiä/ryhmää suunnitella ja toteuttaa 
tavoitteellisia liikuntatilanteita lapsille ja ikäih-
misille sekä arvioida toteutustaan

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat yleisimmät ta-
paturmat ja sairauskohtaukset? Miten toimin 
tapahtumapaikalla? Miten toimin vesi- ja hen-
genpealstustilanteissa? Mitä on liikunta oppi-
misen välinenä? Miten tuen liikunnallisin kei-
noin ikääntyneen toimintakykyä?
Edeltävät opinnot: -
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 26h, seminaari-/ryh-
mätyöskentely, osallistuminen 8h, Oppimisteh-
tävät/itsenäinen tiedonhankinta 6h, valmistel-
tuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 24h, 
oppimisen ohjaus 4h ja arviointi sekä palaute 
12h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja harjoituksiin(80%)sekä käytän-
nön kokeen suorittaminen hyväksytysti.EA-
testi sovittuna aikana ja EA-rastiharjoituksiin 
osallistuminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty 

TF2007 Hengitys- ja verenkiertoelimistön 
toimintakyvyn tutkiminen ja terapia, 4 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkimi-
nen ja päättely, fysioterapiamenetelmät, tie-
donhankinnan ja -käsittelytaidot, kansainväli-
sen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
liikunnan ja kuormituksen vaikutukset hen-
gitys- ja verenkiertoelimistöön, patologisten 
muutosten vaikutukset hengitys- ja verenkier-
toelimistön toimintakykyyn, hengitys- ja ve-
renkiertoelimistön harjoittamisen periaatteet. 
Opiskelija osaa mitata hengitys- ja verenkier-
toelimistön kuntoa, laatia yhdessä asiakkaan 
kanssa hengitys- ja verenkiertoelimistön toi-
mintakykyä parantavan/tukevan harjoitusoh-
jelman
Keskeinen sisältö: Mitkä ovat liikunnan ja 
kuormituksen vaikutukset hengitys- ja veren-
kiertoelimistöön? Miten patologiset muutokset 
hengitys- ja verenkiertoelimistössä vaikut-
tavat toimintaky-kyyn? Miten fysioterapias-
sa mitataan hengitys- ja verenkiertoelimistön 
toimintakykyä ja analysoi-daan tuloksia? Mi-
ten asiakas voi harjoittaa hengitys- ja veren-
kiertoelimistönsä toimintakykyä? Ma 8.1 2h 
Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa 
ja itsearviointiTi 9.1 4h Hengityselimistö kuor-
mituksessaKe 10.1 2h Sydän ja verenkierto-
elimistö kuormituksessaTi 16.1 2h Sydän ja 
verenkiertoelimistö kuormituksessa To 18.1 2h 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön testaaminen-
Pe 19.1 4h Hengitys- ja verenkiertoelimistön 
testaaminen + Kävelykuntotesti Ma 22.1 2h 
Hengitys- ja verenkiertoelimistön testaaminen 
Ti 23.1 2h PolkupyöräergometritestiKe 24.1 
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2h Demonstraatio 1 Polkupyöräergometritesti-
Ti 30.1 2h Demonstraatio 2 Polkupyöräergo-
metritestiItsenäisen opiskelun viikkoTi 13.2 2h 
Kestävyyskunnon harjoittaminenKe 14.2 2h 
SpirometriaKe 21.2 2h Astman ja keuhkoah-
taumataudin patofysiologia To 22.2 Fysiotera-
pia hengityselimistön sairauksissa
Edeltävät opinnot: TF2004 Anatomia ja fy-
siologia, TF2003 Kasvatustieteen ja oppimis-
psykologian perusteet 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 10h, kontaktiope-
tus, luennot 20h, seminaari-/ryhmätyösken-
tely, osallistuminen 8h, käytännön harjoittelu 
8h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 
40h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin pereh-
tyminen 17h, arviointi ja palaute 4h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: T1-K5.

TF2008 Terveyden edistäminen, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkimi-
nen ja päättely, fysioterapiamenetelmät, sosi-
aaliset taidot, viestintätaidot, luovuus ja inno-
vatiivisuus, ihmisten ja toiminnan johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
eri-ikäisten yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen 
terveyden edistämisen merkityksen terveyden 
edistämisen eettiset periaatteet, vastuullisen 
asemansa oman, asiakkaan ja yhteisöjen ter-
veyden edistämisessä. Opiskelija osaa käyttää 
terveyden edistämisen erilaisia menetelmiä 
yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla tukea 
ja ohjata yksilöitä, perheitä ja ryhmiä terveel-
listen valintojen omaksumisessa , toimia mo-
niammatillisissa työryhmissä ja projekteissa, 
hyödyntää Käypä hoito suosituksia ja terveys-
poliittisia ohjelmia terveyden edistämistyössä
Keskeinen sisältö:  Mitä on terveyden edis-
täminen eri toimintaympäristössä? Mitkä ovat 
terveyden edistämisen menetelmät? Mitkä 
ovat terveyden edistämisen painopistealueet 
väestön terveyden edistämisessä?
Edeltävät opinnot: TF1003 Sosiaali-, ter-
veys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmä, 
TF1006 Asiakas muuttuvassa yhteiskunnassa 
ja ympäristössä, TF2003 Kasvatustieteen ja 
oppimispsykologian perusteet
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 30h, seminaari-/ryh-
mätyöskentely, osallistuminen 10h, oppimis-
tehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 15h, val-
misteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 
20h, oppimisen ohjaus 3h, arviointi ja palaute 
2

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille jaoppimistehtävän/-tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: Hyväksytty

TF2009 Liikkumis- ja toimintakyvyn 
tutkiminen ja arviointi I, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely
Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamis-ta-
voitteetOpiskelija ymmärtää Miksi on tarpeel-
lista tutkia ja analysoida tuki-ja liikuntaelimis-
tön osalta eri toimintakyvyn osa-alueiden tilaa 
ja muutosta (liikkeen, toimintakykyyn ja ym-
päristöön vaikuttavien tekijöiden kuvaaminen 
eri parametrein). Liikkumis- ja toimintakyvyn 
tutkimis- ja analyysimenetelmien teoreettiset 
perusteet em. osin. Liikkumis- ja toimintaky-
vyn tutkimisen, analyysin ja fysioterapeuttis-
ten sekä kuntoututtavien toimenpiteiden yhte-
ydet. 
Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen liik-
kumis- ja toimintakyky erilaisissa toimintaym
päristöissä?Miten eri fyysiset, psyykkiset so-
siokulttuuriset ja ympäristötekijät vaikutta-
vat liikkumis- ja toimintakykyyn?Miten ihmi-
sen liikkumis- ja toimintakykyä tutkitaan ja 
analysoidaan?Mitkä ovat tavallisimmat kliini-
sessä käytössä olevat tutkimus ja analysointi-
tavat/-menetelmät em. alueilla?  
Edeltävät opinnot: Toiminnallinen anatomia 
ja fysiologia, Anatomia ja fysiologia, Ihmisen 
motori-nen ja psyykkinen kehitys, vuorovaiku-
tuksen perusteet, Hengitys- ja verenkiertoeli-
mistön toimintakyvyn tutkiminen ja terapia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus/ harjoitukset 10 hKontakti-
opetus/luennot 20 hoppimistehtävät/itsenäi-
nen tiedonhankinta 16 hValmisteltuihin oopi-
misaineistoihin perehtyminen 10 hArviointi ja 
palaute 24 hyhteensä80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille.Kirjallisen kuulustelun suorittaminen 
hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - Hylätty 

TF2010 Lääketieteelliset aineet II, 8 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, kansainvälisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoi
tteet(opiskelija ymmärtää) Opiskelija ymmär-
tää eri patofysiologisten prosessien vaikutuk-
set eri kudosjärjestelmien toimintaan. Ihmisen 
neuraalisen toiminta- ja säätelyjärjestelmän 
rakenteen ja toiminnan vaikutuksen toiminta-
kyvyn eri osa-alueisiin. Tavallisimpien fysiatris-
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ten, liikuntalääketieteellisten, ortopedis-trau-
matologisten, neurologisten ja psykiatristen 
vammojen ja sairauksien lääketieteellisten 
tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden periaatteet. 
Taidolliset ja toiminnalliset osaamistavoitteet 
(opiskelija osaa) Opiskelija osaa: Huomioida 
eri sairauksien ja muiden patofysiologisten 
prosessien vaikutukset terapian suunnittelun 
ja valinnan perusteissa. Huomioida neuraali-
sen toiminta- ja säätelyjärjestelmän rakenteen 
ja toiminnan fysioterapian suunnittelun ja va-
linnan perusteissa. 
Keskeinen sisältö:  Millaisia ovat kudosjär-
jestelmien patofysiologiset muutokset eri sai-
rauksissa ja yli/alikuormitustilanteissa sekä 
ikääntymisen mukanaantuomat muutokset? 
Millainen on ihmisen neuraalisen toiminta- ja 
säätelyjärjestelmän rakenne ja toiminta? Mit-
kä ovat tavallisimpien fysiatristen, liikuntalää-
ketieteellisten, ortopedisten, neurologisten, 
geriatristen ja psykiatristen vammojen ja sai-
rauksien lääketieteelliset tutkimus- ja hoitotoi-
menpiteet?
Edeltävät opinnot: 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 74 hOppimistehtävät,/
itsenäinen tiedonhankinta 16 hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 87 hArvioin-
ti ja palute 36 hYhteensä 213 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille. kirjallisten kuulustelujen suoritta-
minen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - Hylätty

TF1011 Sociala kontakter 
inom hälsovård, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsit-
telytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimaan 
oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä 
osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla 
hän selviytyy eri viestintätilanteissa. Opiskelija 
tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestin-
tään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa. Opiskelija osaa käyttää hy-
väkseen erilaisia oppimisstrategioita, kielioh-
jelmia ja muita resursseja ruotsin kielen opis-
kelussa. Opiskelija osaa toimia tavallisimmissa 
työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä 
kertoa koulutuksestaan ja tulevasta amma-
tistaan. Opiskelija osaa laatia työpaikkahake-
muksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja 
muita työelämän viestejä asianmukaisella tyy-
lillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleis-
tekstejä apuvälineitä käyttäen.

Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lu-
kutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä 
(s-posti, CV, työpaikkahakemus), suullinen 
viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta 
ammatista kertominen, småprat, puhelinvies-
tintä, mielipiteen ilmaisu, tienneuvonta, työ-
paikkahaastattelu), ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: Lukion oppimäärä tai pe-
ruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppi-
määrät. Tarvittaessa kielten kertaavat opinto-
jaksot.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 hOppimistehtävät/ 
itsenäinen tiedonhankinta 28 hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h Arvi-
ointi ja palaute 2 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistumi-
nen, sanaston hallinta ja oppimistehtävien hy-
väksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: Hyväksytty/ hylätty

TF20141 Tutkimusmenetelmäopinnot 
ja tilastotiede, 7 op

Osaamisalueet: 
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
laadullisen tutkimustradition määrällisen tut-
kimustradition työelämän kehittämistehtä-
ville asetettuja vaatimuksia. Opiskelija osaa: 
analysoida ja arvioida esimerkeiksi otettuja 
harjoitustutkimuksia ja perustella ratkaisun-
sa, valita omaan opinnäytetyöhön soveltuvat 
menetelmät, tuotta ideapaperin opinnäyte-
työhönsä. Opiskelija ymmärtää: tilastollisten 
menetelmien merkityksen osana tieteellistä 
tutkimusprosessia yleisimmät otantamene-
telmät, mittaasteikot, yksi- ja kaksiulotteisen 
frekvenssijakauman, frekvenssijakauman tär-
keimmät tunnusluvut ja korrelaation regressio-
analyysi ja tilastollisen testauksen. Opiskelija 
osaa: käyttää opinnäytetyössään/projekteis-
saan otantamenetelmiä, käyttää frekvenssija-
kaumaa, korrelaatiota ja tilastollista testausta  
kuvailla aineistoa jakaumien, tunnusluvuin ja 
tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia
Keskeinen sisältö: millainen on laadullinen 
tutkimus, millainen on määrällinen tutkimus, 
miten toteutetaan työyhteisön kehittämisteh-
täviä, millaisia ovat tutkimusprosessi ja etiik-
ka, tutkimuksen luotettavuus. Tutkimusaineis-
ton keräys, käsittely ja graafinen esittäminen. 
Tietää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja esit-
tämisen. On tietoinen tärkeimmistä tunnuslu-
vuista, todennäköisyyslaskennasta, regressio-
analyysistä sekä testauksen periaatteista.
Edeltävät opinnot: Ensimmäisen vuoden 
opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Lu-
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ennot 39 t, harjoitukset 14h, seminaarit 24 t, 
itsenäinen tiedonhankinta 30 t, oppimistehtä-
vät 14 t, oppimisaineistoihin perehtyminen 10 
t, ohjaus 6 t, arviointi ja palaute 17 t
Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten 
mukaisesti toteutetut tehtävät ja tentti
Arviointiasteikko: T1 - K5

TF2015 Fysioterapiatiede, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, 
fysioterapiamenetelmät, fysioterapian sovelta-
minen, viestintätaidot, kansainvälisen toimin-
nan valmiudet, oppimaan oppimisen valmiu-
det, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää  ih-
mis-, terveys- ja sairauskäsitysten vaikutukset 
fysioterapiaprosessiin. Hyvän terapiasuhteen 
edellytykset. Fysioterapiaprosessin rakenteen 
Opiskelija osaa: suunnitella fysioterapiaproses-
sin, kirjata fysioterapiaprosessin vaiheittain
Keskeinen sisältö:  Millaisia ilmiöt näyttäyty-
vät fy-sioterapeutin ja kuntoutujan vuorovaiku-
tuksessa?  Mitä on dialogisuus fysioterapiapro-
sessissa? Millainen on fysioterapiaprosessi?
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot, liikku-
mis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I, 
II, III ja IV 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus 20hOppimistehtävät 5-10 si-
vuinen ja itsenäinen tiedonhankinta 48hOppi-
misen ohjaus 10hArviointi ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoilleOppimistehtävän suorittaminen hy-
väksytysti
Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

TF2017 English for Physioterapists, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsit-
telytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimaan 
oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä 
osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edel-
leen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaito-
jaan, joiden avulla hän selviytyy fysioterapeut-
tina monikulttuurisessa toimintaympäristössä. 
Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen 
osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa viestiä 
suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä fysiotera-
pian asiakastilanteissa asianmukaisella tyylillä. 
Opiskelija vahvistaa edelleen oman ammatti-
alansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esi-
tellä omaa toimintaympäristöään ulkomaalai-
sille vierailijoille. Opiskelija osaa lukea oman 
ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artik-

keleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (haastat-
telu, tutkiminen ja testaaminen, ohjaaminen ja 
opastus), suulliset esitelmät, ulkomaalaisten 
vierailijoiden isännöinti, neuvottelu-/ kokous-
tilanteet, oman ammattialan tekstien lukemi-
nen, kirjallisten ohjeiden laatiminen, abstraktin 
kirjoittaminen, posterin laatiminen, ammatti-
sanastoa.
Edeltävät opinnot: TF2011 Social Contacts in 
Health Care
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40h Oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 22hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 16hArviointi 
ja palaute 2h
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen 
tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: 1-5

TF2016 Fysikaalinen terapia, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapiamenetelmät, fysioterapian so-
veltaminen
Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamis-ta-
voitteet. Opiskelija ymmärtää eri fysikaalisten 
ilmiöiden vaikutukset kudosten fysiologisiin ja 
patofysiologisiin prosesseihin.  Fysikaalisen te-
rapian laitteiden toimintaperiaatteet. Taidolliset 
ja toiminnalliset osaamistavoitteet. Opiskelija 
osaa huomioida eri sairauksien ja muiden pa-
tofysiologisten prosessien tilan ja fysikaalisen 
terapian vaikutukset terapian suunnittelun ja 
valinnan perusteissa. Käyttää tavallisimpia fy-
sikaalisen terapian laitteita turvallisesti ja pe-
rustellusti. 
Keskeinen sisältö:  Miten ja millaiset fysikaa-
liset ilmiöt vaikuttavat kudosten patofysiologi-
siin prosesseihin? Miten ja mihin fysikaalisen 
terapian menetelmiä käytetään fysioterapias-
sa? Miten sähkön ominaisuudet vaikuttavat 
kudoksiin ja niiden fysiologisiin ja patofysiolo-
gisiin prosesseihin? Miten elektromagneettisen 
säteilyn eri aallonpituudet vaikuttavat kudok-
siin ja niiden fysiologisiin ja patofysiologisiin 
prosesseihin? Miten eri lämpötilat vaikuttavat 
kudoksiin ja patofysiologisiin prosesseihin?
Edeltävät opinnot: Lääketieteelliset aineet I 
ja II, Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisen ja 
arvioinnin kurssit
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus ja harjoitukset 20 hKontakti-
opetus, luennot 20 hOppimistehtävät ja itse-
näinen tiedonhankinta 16hValmisteltuihin op-
pimisaineistoihin perehtyminen 16 hArviointi ja 
palaute 8 hYhteensä 80 h
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Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja harjoituksiin.Kirjallinen kuuluste-
lu.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TF2018 Neuroterapiat, 5 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkimi-
nen ja päättely, fysioterapiamenetelmät, fysio-
terapian soveltaminen, kansainvälisen toimin-
nan valmiudet
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtääpe-
rusteet neuroterapiamenetelmille  eri toiminta-
kyvyn arviointimittareiden käyttötarkoitukset, 
eri harjoitusten vaikutukset potilaan toiminta-
kykyyn, omaisten ohjauksen merkityksen osa-
na potilaan toimintkyvyn tukemista ja elämän-
hallintaa. Opiskelija osaa: valita ja toteuttaa 
oikeat toimintakykymittarit eri asiakasryhmil-
le, valita ja toteuttaa asiakaslähtöiset terapi-
amenetelmä, ohjata asiakkaan omaisia osana 
fysioterapiaprosessia
Keskeinen sisältö: Mihin perusteisiin poh-
jautuvat eri neuroterapian menetelmät?  Miten 
neurologisen asiakkaan toimintakykyä arvioi-
daan? Miten eri terapiamenetelmiä valitaan ja 
sovelletaan eri käyt-täjäryhmille? Miten omai-
sen ohjaus huomi-oidaan osana fysioterapiaa?
Edeltävät opinnot: 2. vuoden opinnot, tera-
peuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 35hKontaktiope-
tus, luennot 46 hOppimistehtävä 5-10 sivua, 
Itsenäinen tiedonhankinta 50hArviointi ja pa-
laute 2h
Arviointiperusteet: Aktiivine osallistuminen 
luennoille ja harjoituksiinOppimistehtävän suo-
rittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: T1-K5

TF2013 Svenska för Fysioterapi, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsit-
telytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, 
kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimaan 
oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä 
osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää 
edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteis-
työtaitojaan, joiden avulla hän selviytyy fy-
sioterapeuttina monikulttuurisessa toimintaym-
päristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan 
oleellisen osa ammattitaitoaan. Opiskelija osaa 
viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä fy-
sioterapian asiakastilanteissa asianmukaisel-
la tyylillä. Opiskelija vahvistaa edelleen oman 
ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija 
osaa esitellä omaa toimintaympäristöään ulko-

maalaisille vierailijoille. Opiskelija osaa lukea 
oman ammattialansa tekstejä mm. tieteellisiä 
artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.
Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (haas-
tattelu, tutkiminen ja testaaminen, ohjaami-
nen ja opastus), suulliset esitelmät, ulkomaa-
laisten vierailijoiden isännöinti, neuvottelu-/ 
kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien 
lukeminen, kirjallisten ohjeiden laatiminen, tii-
vistelmän kirjoittaminen, posterin laatiminen, 
ammattisanastoa.
Edeltävät opinnot: TF1011 Sociala kontakter 
inom hälsovård
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 40 h Oppimistehtävät/ 
itsenäinen tiedonhankinta 22 hValmisteltuihin 
oppimisaineistoihin perehtyminen 16 hArviointi 
ja palaute 2 h
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen 
tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimisteh-
tävien hyväksytty suorittaminen
Arviointiasteikko: 0-5

TF2019 Johtaminen ja toiminnan kehittä-
minen terveys- ja kuntoutusalalla, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, fy-
sioterapian soveltaminen, sosiaaliset taidot, 
ihmisten ja toiminnan johtaminen
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ter-
veystaloustieteen merkityksen toiminnan vai-
kuttavuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden ar-
vioinnissa strategisen johtamisen periaatteet, 
tuloskortin välineenä tavoitteiden saavutta-
miseen, tuotteistuksen periaatteet. Opiskelija 
osaa arvioida organisaation strategisia lähtö-
kohtia, tehdä tilaajatuottajamallin mukaisia 
tuotekokonaisuuksia fysioterapiatoiminnasta,
tehdä henkilöstön kehittämissuunnitelman ja 
huomioida siinä osaamisen johtamisen
Keskeinen sisältö: miten hallinnolliset ja ta-
loudelliset tekijät ovat osana terveydenhuol-
to- ja kuntoutuspalveluita, mitä tarkoitetaan 
tehokkuudella, tuottavuudella ja vaikuttavuu-
della terveydenhuolto- ja kun-toutuspalvelui-
den tuottamisessa, millainen kokonaisuus on 
strategiaprosessi ja sen johtaminen, miten 
tasapainotettua mittaristoa hyödyntämällä 
varmistetaan toiminnan vaikuttavuus, asiak-
kuudet, prosessien johtaminen ja henkilöstön 
osaaminen ja hyvinvointi, miten tuotteistetaan 
fysioterapiapalveluita
Edeltävät opinnot: 1. ja 2. lukukauden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 45h, seminaari-/ryh-
mätyöskentely, osallistuminen 20h, oppimis-
tehtävät itsenäinen tiedonhankinta 56h, oppi-
misenohjaus 5h, arviointi ja palaute 7h.
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Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty -hylätty.

TF2012 Liikkumis- ja toimintakyvyn 
tutkiminen ja arviointi IV, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkimi-
nen ja päättely, fysioterapian soveltaminen, 
tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, kansain-
välisen toiminnan valmiudet
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
liikkumis- ja toimintakyvyn sekä ympäristö-
tekijöiden toistettavuuden ja luotettavuuden 
vaatimuksia eri mittareissa ja me-netelmissä. 
Tekijät jotka vaikuttavat fysioterapian ja kun-
toutuksen vaikuttavuuden arviointiin. Eri toi-
mintaympäristöissä tapahtuvan liikkumis- ja 
toimintakyvyn mittaamisen perusteet. Opiske-
lija osaa osallistua liikkumis- ja toimintakyvyn 
mittaamisen sekä fysioterapian vaikuttavuu-
den arvioinnin kehittämiseen
Keskeinen sisältö: Millaisia elementtejä vai-
kuttaa ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn 
sekä ympäristötekijöiden mittaamisen toistet-
tavuuteen ja luotettavuuteen eri mittareissa ja 
menetelmissä? Millaisia ovat fysioterapian ja 
kuntoutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen 
tekijät? Missä toimintaympäristöissä liikkumis- 
ja toimintakyvyn mittaamista toteutetaan?
Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintaky-
vyn tutkiminen I - III.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus harjoitukset 8h, kontaktiope-
tus luennot 12h, oppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 16h, valmisteltuihin oppi-
misaineistoihin perehtyminen 20h, arviointi ja 
palaute 24h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallsituminen 
luentoihin ja oppimistehtävän suorittaminen 
hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hylätty -hyväksytty.

HARJOITTELU

TF4002 Liikkumis- ja toimintakyvyn 
tutkiminen ja arviointi II, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, 
viestintätaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisen, ana-
lyysin ja fysioterapeuttisten sekä kuntotut-
tavien toimenpiteiden yhteydet. Opiskelija 
osaa tehdä käytännössä: eri-ikäisille ihmisille 
tuki- ja liikuntaelimistön liikkeen, liikkumisen 

ja toimintakyvyn tavallisimmat selvitykset, 
biomekaaniset ja toimintatason mittaukset. 
Tiedonkeruutavan ja niiden valinnan. Nivelten 
liikkuvuuden tutkimisen. Lihastoiminnan tutki-
misen/ liikkuvuus ja voima/aktiivisuus. Osaa 
tehdä analyysejä niistä fysioterapian suunnit-
telun ja toteutuksen perusteiksi.
Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen liikku-
mis- ja toimintakyky erilaisissa toimintaym-
päristöissä? Miten eri fyysiset, psyykkiset so-
siokulttuuriset ja ympäristötekijät vaikuttavat 
liikkumis- ja toimintakykyyn? Miten ihmisen 
liikkumis- ja toimintakykyä tutkitaan ja ana-
lysoidaan? Mitkä ovat tavallisimmat kliinisessä 
käytössä olevat tutkimus ja analysointitavat/-
menetelmät em. alueilla?
Edeltävät opinnot: Toiminnallinen anatomia 
sekä Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimin-
takyvyn tutkiminen ja terapia
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 10 hKäytännön 
harjoittelu 30 hOppimistehtävät 16 hArviointi 
ja palaute 24 hYhteensä 80 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoituksiin.Hyväksytysti suoritetut oppimis-
tehtävät ja kirjallinen kuulustelu.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TF4003 Liikkumis- ja toimintakyvyn 
tutkiminen ja arviointi III, 4 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, 
viestintätaidot
Osaamistavoitteet:  Liikkumis- ja toiminta-
kyvyn tutkimisen, analyysin ja fysioterapeut-
tisten sekä kuntotuttavien toimenpiteiden 
yhteydet.  Eri-ikäisille ihmisille tuki- ja lii-kun-
taelimistön liikkeen, liikku-misen ja toiminta-
kyvyn tavallisimmat selvitykset, biomekaani-
set ja toimintatason mittaukset. Osaa tehdä 
analyysejä niistä fysioterapian suunnittelun ja 
toteutuksen perusteiksi. Lihastoiminaan tutki-
minen/aktivaatiotaso. Asennonhallinnan, tasa-
painon ja kävelyn tutkimisen. Sensomotoriikan 
tutkimisen. Kivun tutkimisen. Toimintakyvyn ja 
elämänlaadun tutkimisen. 
Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen liikku-
mis- ja toimintakyky erilaisissa toimintaym-
päristöissä? Miten eri fyysiset, psyykkiset so-
siokulttuuriset ja ympäristötekijät vaikuttavat 
liikkumis- ja toimintakykyyn? Miten ihmisen 
liikkumis- ja toimintakykyä tutkitaan ja analy-
soidaan? Mitkä ovat tavallisimmat kliini-sessä 
käytössä olevat tutkimus ja analysointitavat / 
menetelmät em. alueilla?
Edeltävät opinnot: Toiminnallinen anatomia 
sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toimin-
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takyvyn tutkiminen ja terapia.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 20 hKäytännön 
harjoittelu 30 hOppimistehtävät /itsenäinen 
tiedonhankinta 25 hArviointi ja palaute 32 
hYhteensä 107 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoituksiin hyväksytysti suoritetut oppimis-
tehtävät ja käytännön koe.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TF4004 Terveysliikunta ja ergonomia, 9 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, fy-
sioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja 
-käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintä-
taidot, luovuus ja innovatiivisuus, ihmisten ja 
toiminnan johtaminen, oppimaan oppimisen 
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen 
arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, työ-
suojelun periaatteet, työn fysiologiset vaiku-
tukset, ergonomisen suunnittelun periaatteet, 
projektisuunnittelun eri vaiheiden merkityksen 
projektin tuloksellisuuden kannalta. Opiskelija 
osaa ohjata asiakasta terveysliikunnassa, ana-
lysoida asiakasta työssään ja suunnitella ergo-
nomisesti optimaaliset työskentelyolosuhteet, 
suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaan/työter-
veyshuoltoon liittyvän projektin
Keskeinen sisältö: Mitkä ovat liikunnan ter-
veysvaikutukset ja miten toteutan terveys-
liikuntaa? Mitä on työn fyysinen kuormitus 
ja miten sitä mitataan? Miten fysioterapeutti 
toimii työterveyshuollossa terveysliikunnan ja 
ergonomian asiantuntijana? Mitä on projekti-
työskentely?
Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintaky-
vyn tutkiminen ja arviointi I - III
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 10h, kontaktiope-
tus, luennot 40h, seminaari-/ryhmätyöskente-
ly, osallistuminen 20h, käytännön harjoittelu 
10h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhan-
kinta 100h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin 
perehtyminen 36h, oppimisen ohjaus 20h, ar-
viointi ja palaute 4
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko: T1-K5.

TF4005 Terapeuttinen harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkimi-
nen ja päättely, fysioterapiamenetelmät, fysio-
terapian soveltaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: 
Millainen on tämänhetkisen tiedon mukaan oi-
keanlainen stimulus (liike / kuormitus / kuor-
mittamattomuus) ja motorisen oppimisen, 
vuorovaikutuksen ja fysioterapiaprosessin ete-
neminen tuki- ja liikuntaelimistön sekä mielen-
terveyden ongelmista johtuvista liikkumisen 
ja toimintakyvyn ongelmissa? Opiskelija osaa:  
Toteuttaa yhteistyössä asiakkaan ja muiden 
ammattiryhmien kanssa tavallisimpien tuki- ja 
liikuntaelimistön ongelmien ja sairauksien fy-
sioterapiaa ja sen arviointia. Toteuttaa yhteis-
työssä asiakkaan ja muiden ammattilaisten 
kanssa mielenterveyttä tukevaa fysioterapiaa 
ja sen arviointia. 
Keskeinen sisältö:  Millainen on tämänhetki-
sen tiedon mukaan oikeanlainen stimulus (liike 
/ kuormitus / kuormittamattomuus) ja motori-
sen oppimisen, vuorovaikutuksen ja fysiotera-
piaprosessin eteneminen eri syistä johtuvissa 
liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmissa? Mi-
ten toteutetaan eri-ikäisten ihmisten tavalli-
simpien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien 
ja sairauksien fysioterapiaa ja sen arviointia? 
Miten toteutetaan eri-ikäisten ihmisten mielen-
terveyttä tukevaa fysioterapiaa ja sen arvioin-
tia? 
Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintaky-
vyn tutkiminen ja arviointi I - III
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoituykset 40 hKontakti-
opetus, luennot 20 hKäytännön harjoittelu 40 
hoppimistehtävät/itsenäine tiedonhankinta 12 
hArviointi ja palaute 48 hyhteensä 160 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille, harjoituksiin ja käytännön opiske-
luun.Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TF4006 Manuaalinen terapia, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, 
fysioterapiamenetelmät, fysioterapian sovelta-
minen
Osaamistavoitteet: Manuaalisen terapian 
vaikutukset pehmytosakudoksen, nivelen ja 
neuraalikudoksen fysiologiaan, patokinesio-
logiaan, -fysiologiaan. Manuaalisen terapian 
tuntee menetelmien vaikutukset mielenterve-
yden tukena. Opiskelija osaa perustason ma-
nuaalisen pehmytosakäsittelyn suorituksen. 
Manuaalisen ja soveltuvin välinein suoritetun 
nivelen toiminnan tukemisen (mobilisointi ja 
stabilointi) Neuraalikudoksen mobilisoinnin 
sekä edellämainittuhin käsittelyihin liittyvän 
tutkimuksen ja arvioinnin. 
Keskeinen sisältö:  Miten manuaalisen te-
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rapian menetelmiä käytetään eri liikkumis- ja 
toimintakyvyn ongelmissa?
Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintaky-
vyn tutkiminen ja arviointi I - III, Lääketieteel-
liset aineet. I ja II
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 60 hKäytännön 
harjoittelu 36 hOppimistehtävät/itsenäinen 
tiedonhankinta 16 hArviointi ja palaute 48 hyh-
teensä 160 h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoituksiin, hyväksytysti suoritetut oppimis-
tehtävät sekä käytännön koe.
Arviointiasteikko: T1 - K5

TF4007 Erityisliikunta, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, fy-
sioterapian soveltaminen, sosiaaliset taidot, 
viestintätaidot, luovuus ja innovatiivisuus
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää eri-
tyisryhmien liikuntatuokioiden suunnittelun, 
toteutuksen ja arvioinnin perusteet. Opiskelija 
osaa  toteuttaa luovasti tavoitteellista erityis-lii-
kuntaa, hyödyntää erityisliikunnanmenetelmiä 
ja toimintamalleja (esim. Halliwick, Sherborne, 
In-kluusio), toimia yhteistyössä erityisliikun-
nan toteuttajatahojen kanssa
Keskeinen sisältö: Mitkä tahot toteuttavat 
ja miten toteutetaan erityisliikuntaa Suomes-
sa ja kansainvälisesti? Mikä on fysioterapeutin 
toimialue erityisliikunnan sektorilla? Miten to-
teutetaan erityisliikuntaa eri toimintaympäris-
töissä?
Edeltävät opinnot: 1. ja 2. vuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, harjoitukset 14h, kontaktiope-
tus, luennot 4h, käytännön harjoittelu 4h, op-
pimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 26h, 
almisteltuihin oppimisaineistoihin perehtymi-
nen 20h, arviointi ja palaute 12h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suo-
rittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty

TF4008 Orientoiva harjoittelu, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosi-
aaliset taidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot ja nii-
den liittymisen työtoimintaan, asiakas-/väes-
tölähtöisen fysioterapian merkityksen fysio-
terapiapalvelujen täydentävän merkityksen 
vanhustyössä. Opiskelija osaa: analysoida 
fysioterapian työtehtäviä ja ammatin kvalifi-

kaatioitaarvioida omia vahvuuksiaan suhtees-
sa fysioterapeutin osaamisalueisiin, arvioida 
eri ikäisten liikkumis-ja toimintakykyä,  tukea 
ikääntyvän asiakkaan selviytymistä päivittäi-
sistä toiminnoista
Keskeinen sisältö:  Mitkä tekijät ovat vaikut-
taneet fysioterapiayksikön perustamiseen sekä 
toiminnan jatkumiseen? Mitä on fysioterapeutin 
työ ja ammatti? Minkälaista osaamista tarvi-
taan fysioterapeutin työssä? Mitkä ovat palve-
lujärjestelmät vanhustyössä? Opiskelija osaa 
analysoida fysioterapian työtehtäviä ja amma-
tin kvalifikaatioita, arvioida omia vahvuuksiaan 
suhteessa fysioterapeutin osaamisalueisiin, ar-
vioida eri ikäisten liikkumis- ja toimintakykyä, 
tukea ikääntyvän asiakkaan selviytymistä päi-
vittäisistä toiminnoista
Edeltävät opinnot: TF1002 Fysioterapian his-
toria, filosofia ja tulevaisuus, TF2001 Ihmisen 
motorinen ja psyykkinen kehitys, vuorovaiku-
tuksen perusteet, TF2006 Liikunta ja EA
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käy-
tännön harjoittelu 48hOppimistehtävät/ itse-
näinen tiedonhankinta 24hOppimisen ohjaus 
2hArviointi ja palaute 6h
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
opintojaksoonOppimistehtävien suorittaminen 
hyväksytysti
Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty
TF4009 Fysioterapeuttista tutkimista kehittävä 
harjoittelu, 6 op
Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkimi-
nen ja päättely, tiedonhankinnan ja -käsitte-
lytaidot, viestintätaidot, oppimaan oppimisen 
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen 
arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
työelämän tietosuojaan liittyvät säännöt ja 
toimintaohjeet, asiakkaan taustahistorian vai-
kutukset fysioterapiatapahtumassa. Opiskeli-
ja osaa kehittää omaa ammatillista kasvuaan 
ohjatusti, käyttää liikkumis- ja toimintakyvyn 
mittaamiseen liittyviä mittausmenetelmiä ja 
välineitä, viestiä ammatillisesti asiakastilan-
teissa, raportoida suullisesti ja kirjallisesti oh-
jattuna
Keskeinen sisältö:  Mitä henkilön sairastu-
minen/vammautuminen vaikuttaa hänen elä-
määnsä ja yhteisöönsä? Mitä henkilön sairas-
tuminen/vammautuminen vaikuttaa hänen 
liikkumis- ja toimintakykyynsä. Miten sovellan 
ja yhdistelen fyysisen toimintakyvyn tutkimi-
seen liittyvää teoriatietoa käytäntöön
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot ja Liik-
kumis- ja toimintakyvyn tutkiminen I ja II
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 130h, oppimistehtävät 
ja itsenäinen tiedonhankinta 20h, oppimiseno-
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hjaus 2h, arviointi ja palaute 8h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoitteluun ja oppimistehtävien suorittami-
nen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty -hylätty.

TF4010 Fysioterapeuttista tutkimista ja 
päättelyä kehittävä harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutki-
minen ja päättely, tiedonhankinnan ja -kä-
sittelytaidot, viestintätaidot, luovuus ja inno-
vatiivisuus, oppimaan oppimisen valmiudet, 
itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asi-
akkaan taustahistorian, vaikutukset asiakkaan 
tavoitteisiin ja terapiaprosessiin, hakeutua ak-
tiivisesti erilaisiin yhteistyötilanteisiin. Opiske-
lija osaa kehittää omaa ammatillista kasvuaan 
tavoitteiden suunnassa, hankkia itsenäisesti 
taustatiedot terapiatilanteisiin liittyen, käyttää 
toimintakyvyn mittaamiseen liittyviä oleellisia 
mittausmenetelmiä ja välineitä, sekä tehdä 
johtopäätöksiä tutkimuksista terapian pohjaksi 
ohjatusti, raportoida suullisesti ja kirjallisesti 
tarvittaessa ohjattuna
Keskeinen sisältö:  Mitä johtopäätöksiä voi-
daan tehdä erilaisten toimintakykymittareiden 
ja analyysin pohjalta.  Miten perustelen valittu-
jen toimintakykymittareiden käytön asiakkaan 
tutkimisessa
Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot  ja Liik-
kumis- ja toimintakyvyn tutkiminen I, II ja III.
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 130h, oppimistehtävät 
ja itsenäinen tiedonhankinta 20h, oppimiseno-
hjaus 2h, arviointi ja palaute 8h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
ahrjoitteluun ja oopimistehtävien suorittami-
nen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä.

TF4011 Fysioterapiamenetelmien valin-
taa ja käyttöä kehittävä harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteen-
alat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päätte-
ly, fysioterapiamenetelmät, sosiaaliset taidot, 
viestintätaidot, oppimaan oppimisen valmiu-
det, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
asiakkaan kultturitaustan vaikutukset fysiote-
rapian toteutukseen, fysioterapiaa ja kuntou-
tustoimintaa ohjaavien säädösten vaikutukset 
terapiaan. Opiskelija osaa  valita asiakasläh-
töiset keinot terapian toteuttamiseksi, moti-
voida/ohjata ja tukea asiakasta omatoimiseen 
harjoitteluun, kehittää omaa ammatillista kas-

vuaan osana kuntoutusta, hankkia teoreettiset 
perusteet terapian toteuttamiseksi ohjatusti, 
raportoida selkeästi sekä suullisesti että kirjal-
lisesti
Keskeinen sisältö: Miten fysioterapeutti tukee 
omalla toiminnallaan sairastuneen/vammautu-
neen asiakkaan elämää? Miten perustelen va-
littujen terapiamenetelmien käytön asiakkaan 
toimintakyvyn tukemisessa?
Edeltävät opinnot: 2. vuoden opinnot jaTera-
peuttinen harjoittelu. 
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytän-
nön harjoittelu 200h, oppimistehtävät ja itse-
näinen tiedonhankinta 30h, oppimisenohjaus 
2h, arviointi ja palaute 8h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoitteluun, näyttö ja oppimistehtävien suo-
rittaminen.
Arviointiasteikko: T1-K5.

TF4012 Asiakaslähtöisen fysioterapiapro-
sessin hallintaa kehittävä harjoittelu, 12 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, 
sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kansainväli-
sen toiminnan valmiudet, oppimaan oppimisen 
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen 
arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää fy-
sioterapian teorian käytännön sovellutukset, 
kuntoutusalan yhteistyön merkityksen asiak-
kaan kuntoutumisprosessissa. Opiskelija osaa  
itsenäisesti valita asiakaslähtöiset ja tuloksel-
liset keinot terapian toteuttamiseksi, tehdä 
yhteistyötä muiden yhteistyökumppaneiden 
(kansainvälisten) kanssa asiakkaan parhaaksi, 
hankkia teoreettiset perusteet (vieraskieliset 
artikkelit) terapian toteuttamiseen itsenäisesti
Keskeinen sisältö: Miten ammattietiikka ja 
kuntoutuksen periaatteet toteutuvat terapias-
sa? Miten sovellan valittuja teorioita käytännön 
tilanteisiin? Miten toteutan tuloksellista terapi-
aa? Miten fysioterapiaa toteutetaan kansainvä-
lisesti?
Edeltävät opinnot: 2. vuoden opinnot, 3. 
vuoden syyslukukauden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 280h, oppimistehtävät 
ja itsenäinen tiedonhankinta 30h, oppimiseno-
hjaus 2h, arviointi ja palaute 8h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
harjoitteluun, näyttö, oppimistehtävien suorit-
taminen.
Arviointiasteikko: T1-K5

TF4013 Fysioterapian soveltamisen ja 
kehittämisen valmiuksia kehittävä 
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harjoittelu, 10 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, 
tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset 
taidot, viestintätaidot, luovuus ja innovatiivi-
suus, ihmisten ja toiminnan johtaminen, op-
pimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus 
sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
vastuunsa kehittymisestään ja työyhteisön 
kehittämisestä sekä arvioi niitä realistisesti ja 
rakentavasti  kuntoutusalan ja muiden yhteis-
työkumppaneiden merkityksen asiakkaan kun-
toutumisprosessissa. Opiskelija osaa  itsenäi-
sesti ja joustavasti suunnittelemaan työaikansa 
huomioiden organisaation tarpeet,  vastata it-
senäisesti sovituista yhteistyötilanteista ja so-
vitusta kehittämistehtävästä, hakeutua omaa 
oppimista syventävälle/laajentavalle fysiote-
rapian alueelle, suunnitella asiakkaalle fysio-
terapian näkökulmasta kokonaissuunnitelman 
ja arvioimaan asiakkaalle jatkohoidon tarpeita 
eri sosiaali- terveydenhuollon ja kuntoutuksen 
alueella, keskustella fysioterapiaan liittyvistä 
aiheista asiantuntijana ja osaa hankkia tietoa 
aktiivisesti erityisalueilta asiantuntijuuden ke-
hittämiseksi
Keskeinen sisältö: Mitkä palvelujärjestelmät 
ja yhteistyötahot niveltyvät fysioterapiaan? Mi-
ten toimin kriittisenä fysioterapian asiantunti-
jana? Miten toteutan tuloksellista terapiaa ja 
kehitän työyhteisöä?
Edeltävät opinnot: 2. vuoden opinnot, 3. 
vuoden opinnot
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Käytännön harjoittelu 207h, oppimistehtävät 
ja itsenäinen tiedonhankinta 50h, oppimiseno-
hjaus 2h, arviointi ja palaute 8h.
Arviointiperusteet: Akvtiivinen osallistumi-
nen harjoitteluun ja kehittämistehtäviein suo-
rittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä. 

OPINNÄYTETYÖ

TF5001 Opinnäytetyö I, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, tie-
donhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyöpro-
sessin ja raportoinnin periaatteet. Opiskelija 
osaa valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta, tehdä 
opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehi-

tystehtävän, hankkia ja analysoida kriittisesti 
opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tulkita ja 
tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tulok-
sesta kirjallisen, kuvallisen ja suullisen rapor-
toinnin, antaa oman ammattialan osaamiseen 
liittyvää palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö: Miten ammatillista tietoa 
sovelletaan opinnäytetyössä?  Miten hallitsee 
opinnäytetyön//kehitystehtävän prosessin? 
Miten hallitsee ammatillisen viestinnän?
Edeltävät opinnot: Tutkimusmenetelmät 
TF2014
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 4h, oppimistehtävät/
itsenäinen tiedonhankinta 60h, oppimisen oh-
jaus 6h, arviointi ja palaute 10h.
Arviointiperusteet: Tutkimussuunnitelman 
työstäminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä.

TF5002 Opinnäytetyö II, 9 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, 
tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, kansain-
välisen toiminnan valmiudet, luovuus ja inno-
vatiivisuus
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyöpro-
sessin ja raportoinnin periaatteet. Opiskelija 
osaa valita aiheen työelämälähtöisesti ja pe-
rustella sen tärkeyden alansa kannalta, tehdä 
opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehi-
tystehtävän, hankkia ja analysoida kriittisesti 
opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa, tulkita ja 
tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tulok-
sesta kirjallisen, kuvallisen ja suullisen rapor-
toinnin, antaa oman ammattialan osaamiseen 
liittyvää palautetta ja kritiikkiä
Keskeinen sisältö:  Miten ammatillista tietoa 
sovelletaan opinnäytetyössä?  Miten hallitsee 
opinnäytetyön//kehitystehtävän prosessin? 
Miten hallitsee ammatillisen viestinnän? Hy-
väksytty tutkimusseminaari
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö I, TF5001
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontak-
tiopetus luennot 4h, seminaari-/ryhmätyös-
kentelyyn ossallistuminen 20h, Oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 206h, oppimisen 
ohjaus 6h, arviointi ja palaute 4h.
Arviointiperusteet: Tutkimusuunnitelma.
Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä.
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TF5003 Opinnäytetyö III, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, 
tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestin-
tätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, 
oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautu-
vuus sekä osaamisen arviointi
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää 
opinnäytetyöprosessin osana ammatillista ke-
hittymistä, teorian ja tiedon merkityksen käy-
tännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja 
tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyöpro-
sessin ja raportoinnin periaatteet, tutkimusse-
minaarin tarkoituksen. Opiskelija osaa valita 
aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen 
tärkey-den alansa kannalta, tehdä opinnäy-
tetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitysteh-
tävän, hankkia ja analysoida kriittisesti opin-
näytetyöhönsä liittyvää tietoa, tulkita ja tehdä 
johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tuloksesta 

kirjallisen, kuvallisen ja suullisen raportoinnin, 
antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää 
palautetta ja kritiikkiä, toimia tutkimussemi-
naarissa roolitehtävien vaatimalla tavalla
Keskeinen sisältö: Miten ammatillista tietoa 
sovelletaan opinnäytetyössä? Miten hallitsee 
opinnäytetyön//kehitystehtävän prosessin? 
Miten hallitsee ammatillisen viestinnän? Hy-
väksytty tutkimusseminaari
Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö I TF5001, 
Opinnäytetyö II TF5002
Opiskelijan työmäärän jakautuminen: 
Kontaktiopetus, luennot 4h, seminaari-/ryhmä-
työskentely, osallistuminen 24h, oppimistehtä-
vät/itsenäinen tiedonhankinta 36h, oppimisen 
ohjaus 6h, arviointi ja palaute 4h.
Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen 
luennoille ja seminaari-istuntoihin sekä opin-
näytetyö.
Arviointiasteikko: T1-K5.
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Suoritettava tutkinto

Sosiaali-ja terveysalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto, Sairaanhoitaja (AMK), 210 op 

Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija, jon-
ka tehtävä yhteiskunnassa on potilaiden hoita-
minen. Työsään sairaanhoitaja tukee yksilöitä, 
perheitä ja yhteisöjä määrittämään, saavutta-
maan ja ylläpitämään terveyttä muuttuvissa 
olosuhteissa ja eri toimintaympäristöissä ku-
ten perusterveydenhuollossa, erikoissairaan-
hoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja 
kolmannen sektorin alueilla. Hän toteuttaa ja 
kehittää hoitotyötä, joka on samanaikaisesti 
terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia 
ehkäisevää ja parantavaa sekä kuntouttavaa. 
Sairaanhoitaja tukee eri elämänvaiheissa ole-
vien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja. Hän 
auttaa ihmistä kohtaamaan sairastumisen, 
vammautumisen ja kuoleman. Sairaanhoitaja 
tuo hoitotyön asiantuntemuksen yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon. Sairaanhoitaja toi-
mii itsenäisesti hoitotyön asiantuntijana hoi-
taessaan potilaita ja toteuttaessaan potilaan 
kokonaishoidossa lääkärin ohjeiden mukais-
ta lääketieteellistä hoitoa. Sairaanhoitaja tuo 
asiantuntemuksensa moniammatilliseen ja eri 
hallintokuntien väliseen yhteistyöhön, mikä 
edellyttää vastuunottoa ja selkeää näkemystä 
omasta vastuualueesta sekä toisten asiantun-
temuksen tuntemista ja kunnioittamista. Sai-
raanhoitajan toimintaa ohjaavat hoitotyön ar-
vot, eettiset periaatteet, säädökset ja ohjeet. 
Hänen ammatillisen toimintansa lähtökohtana 
ovat kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö ja 
Suomen terveyspoliittiset linjaukset. Sairaan-
hoitaja käyttää näyttöön perustuvassa hoito-
työssä hyväksi ammatillista asiantuntemustaan, 
potilaan tarpeisiin ja kokemuksiin perustuvaa 
tietoa sekä hoitosuosituksia ja tutkimustietoa. 
Sairaanhoitajan työ perustuu hoitotieteeseen. 
Hoitotyön ammatillisessa päätöksenteossa 
käytetään monitieteistä tietoperustaa. Hoito-
työn osaaminen edellyttää sairaanhoitajalta 
ajantasaista hoitotieteen, lääketieteen ja far-
makologian sekä yhteiskunta- ja käyttäytymis-
tieteiden tuottamaan tutkimustietoon perus-
tuvaa teoreettista osaamista. Sairaanhoitajan 
ammatissa toimiminen edellyttää vahvaa eet-
tistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa. Sai-
raanhoitaja osaa hankkia ja arvioida kriittisesti 
tietoa ja käyttää sitä toimintansa perusteena 

sekä työyhteisönsä kehittämisessä ja arvioin-
nissa. Sairaanhoitaja on vastuussa ammatti-
taitonsa ja ammattinsa kehittämisestä. Hän 
toteuttaa, johtaa ja arvioi näyttöön perustuvaa 
hoitotyötä ja vastaa tutkimukseen perustuvas-
ta hoitotyön laadusta ja sen kehittämisestä. 
Sairaanhoitaja(AMK)-koulutuksessa nouda-
tetaan ammattikorkeakoululakia 351/2003 ja 
asetusta 352/2003, terveysalan ammattien 
valtakunnallista sairaanhoitajan osaamiskuva-
usta sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sai-
raanhoitajien toimintaa säätelevää EY-direktii-
viä 2005/36/EY. 

Sairaanhoitaja thns05

Koulutusohjelmakohtainen erikoisosaaminen
- Eettinen- ja arvo-osaaminen - Toimii eetti-
sesti korkeatasoisesti hoitotyössä asiakkaan/
potilaan oikeuksien toteuttamiseksi. Noudattaa 
hoitotyön periaatteita ja arvoja hoitotyössä. 
- Sairaanhoitajan viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaaminen - Osaa sujuvan kirjallisen ja 
suullisen viestinnän. Hallitsee ammatillisen 
vuorovaikutusosaamisen. Omaa valmiudet 
monikulttuuriseen hoitotyöhön.
- Terveyden edistämisen ja ennalta ehkäisevän 
terveydenhoitotyön osaaminen - Hallitsee ter-
veyden edistämisen teoreettiset lähtökohdat 
ja ennaltaehkäisevän terveydenhoitotyön kes-
keiset menetelmät eri toimintaympäristöissä. 
Osaa ohjata ja opettaa yksilöä, ryhmää ja yh-
teisöä terveyden edistämisessä. 
- Sairaanhoitajan kliininen osaaminen - Osaa 
ja hallitsee keskeisimmät sairaanhoitajan työs-
sä tarvittavat kliiniset taidot.
Yleiset työelämävalmiudet
- Tiedonhankinnan ja -käsittelyn taidot - Omaa 
tiedonhankinta- ja atk-valmiudet. Osaa kriitti-
sesti arvoida tietoa ja tiedonlähteitä.
- Kansainvälisen toiminnan valmiudet - Osaa 
hoitaa eri kulttuureista tulevia potilaita/asiak-
kaita. Pystyy toimimaan monikulttuurisessa 
työyhteisössä. Pystyy seuraamaan kansainvä-
listä alaan liittyvää julkaisutoimintaa. Omaa val-
miuksia toimia kansainvälisissä työtehtävissä.
- Luovuus, innovatiivisuus ja ongelmanratkai-
sutaidot - Pystyy löytämään toimivia ratkaisuja 
uusissa ja erilaisissa tilanteissa. 
- Yhteistyötaidot ja moniammatillisen työsken-
telyn valmiudet - Osaa toimia yhteistyökykyi-
sesti hoitotyön ja terveyden edistämisen asi-
antuntijana.
- Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet - Osaa 
kriittisesti ja luovasti tutkia, arvioida ja kehit-

Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyön sv.
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